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 هدیکچ
 و رازاب ،یرهش یاهدامن و اهناملا ،گنهرف ،یرامعم نوچمه یاههبذاج زا یرادروخرب لیلد هب یگنهرف-یخیرات یاهرهش ،هزورما

 یرهش تیهام نامزمه روطهب هك دصاقم نیا زا یرایسب .دنیآیم رامش هب یرگشدرگ صاخ دصاقم زا ،یتسدعیانص عاونا تخاس رنه
 اب طبترم تیقالخ .دنوشیم یزیرهمانرب ،هعسوت هب ندیسر یارب دوخ دوجوم عبانم رب دیكات اب ،دنراد یرگشدرگ دركراك و
 و یرگشدرگ تالوصحم هضرع یاتسار رد یتیریدم درکلمع زین و یگنهرف -یعامتجا ،یطیحم یاههبذاج دننام یرگشدرگ
 و یرنه یاهتیفرظ اب ناهفصا رهش .دنك نیمضت ار فده نیا هب یبایتسد دناوتیم یرگشدرگ هعسوت یزیرهمانرب رد تیقالخ
 یاهتیقالخ شجنس ،رضاح یهعلاطم فده .تسا یجراخ و یلخاد نارگشدرگ صاخ دصاقم زا یکی ،یگنهرف-یخیرات

 ینادیم شیامیپ رب دیكات اب یلیلحت یفیصوت شهوژپ شور .تسا یرگشدرگ و ثاریم ناصصختم هاگدید زا رهش نیا رد یرگشدرگ
 .تسا هدش جارختسا اهصخاش یدنبهقبط زا دعب یملع براجت و یرظن ینابم هعلاطم اب هك تسا همانشسرپ قیقحت یلصا رازبا .تسا
 فادها و اههداد تیهام ساسا رب اهنومزآ باختنا .تسا هدش شزادرپ یرامآ یاهلدم زا هدافتسا اب هدش یروآعمج تاعالطا
 دوریم رامش هب یدرگ رنه قالخ رهش ،تیقالخ یاهصخاش هب هجوت اب ناهفصا هك دهدیم ناشن جیاتن .تسا هتفرگ تروص ققحم
 تیقالخ رد تخاس ناسنا یاههفلوم هب تبسن ار یرتشیب ریثأت ،یتیریدم درکلمع و ناهفصا رنه ،یگنهرف ،یتاذ یاهتیفرظ مهس و
 .دنراد ناهفصا یرگشدرگ یرهش
 
 .ناهفصا ،یگنهرف یرگشدرگ ،یخیرات یاهرهش ،قالخ رهش :یدیلک ناگژاو
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 همدقم

 قالطا یا هیحان ای هقطنم ،رهش هب یرگشدرگ دصاقم و (Kuban,1978) دشاب یم متسیب نرق مهم هدیدپ ،یرگشدرگ 
 ناونع هب دنناوت یم یرگشدرگ دصاقم .دوش داجیا یرگشدرگ قیرط زا نآ یاهدمآرد زا یهجوت لباق مجح هک دوش یم
 هتفرگ رظن رد تسا تامدخ و تالوصحم فلتخم عاونا و نارگیزاب زا یدایز دادعت لماش هک یا هدیچیپ یاه هكبش
 اراک و رثؤم یگنهامه هب هتسباو ،یرگشدرگ دصاقم مامت تیقفوم نینچمه و نارگیزاب تیقفوم .(Gunn,1994) دنوش
 .(Rodriguez & Espino-Rpdringuez,2008) تسا تامدخ و تالوصحم و نامهم هعماج ،نابزیم هعماج نایم
 زا لكشتم هک ،هدش فیرعت فلتخم فادها و اه هاگدید ساسا رب و هدنکارپ تروص هب بلغا یرگشدرگ دصاقم
 دشاب یم توافتم تامدخ و تالوصحم هئارا لوئسم هک ییاه یژتارتسا و عونتم فادها اب ناعفنیذ ریاس و اه تکرش
(Wang & Xiang,2007). لئاسم نیا زا یدایز دادعت هب و تساعدم نیا رب هاوگ هنیمز نیا رد هدش ماجنا تاقیقحت 
 ،یرگشدرگ یراذگ تسایس رد یراكمه ،دصاقم تباقر ،دصاقم كیژتارتسا یزیر همانرب :هلمج زا ،دراد هجوت
 هاگیاج ،یرگشدرگ دصاقم شزرا ،کرتشم دصاقم یبایرازاب ،هعماج رب ینتبم یرگشدرگ یزیر همانرب و یراكمه
 و رهش رد یرگشدرگ و تیقالخ ،رهش رد تیقالخ و یرگشدرگ ،رادیاپ هعسوت هب یبایتسد رد یرگشدرگ دصاقم

 .قالخ رهش هب یبایتسد رد قالخ یرگشدرگ هاگیاج
 ،هداد رارق ریثأت تحت هتشذگ یاه ههد رد ار ناهج یرگشدرگ یاهدنور هک ییاهدصقم نیرت مهم زا یكی دوجو نیا اب
 و هدومن لیدبت یرگشدرگ زکارم نیرت یلصا زا یكی هب ار اهدصقم نیا ،تدم هاتوک یاهرفس دشر .تسا یرهش زکارم
 و ینیدلا فیس) تسا هداد ناشن ایند یاهدصقم رتشیب رد نارگشدرگ رفس نیگنایم شهاک رد ار دوخ هدیدپ نیا
 یاه هزاورد ناونع هب اه نآ :دنتسه هروظنم دنچ دركلمع یاراد یرگشدرگ دصاقم ناونع هب اهرهش .(3191،ناراكمه
 طقف اهرهش نیا رب هوالع .دنتسه دوخ رواجم یاهدصقم و اهاتسور هب رفس أدبم و تماقا زکارم ،روشک هب یدورو
 مه رانک یسایس یاهورین لرتنک تحت و یگنهرف یگدنز ،یداصتقا یاه تیلاعف اب یتیعمج اهنآ رد هک ار ییاهدصقم

 هب یتسیاب نیاربانب ،دنراد هدهع رب یرگشدرگ تیلاعف زکارم ناونع هب ار یمهم شقن هكلب ؛دنشاب یمن ،دنوش یم عمج
 .(1191 ،ییامنهر) دریگ رارق یسررب دروم یرهش یرگشدرگ موهفم اهرهش رد یرگشدرگ یاج
 دنتسین یناسكی شزرا یاراد دنریگ یم رارق هجوت دروم یرگشدرگ دصاقم ناونع هب هک یفلتخم یاهرهش
(Gerlter,2004)، دشاب یم ییاه فعض و تدش یاراد ،هدننک بذج لماوع ندوب اراد تلع هب اهنآ شزرا هكلب 
(Scott,2000). یتسیروت یاه شزرا رد اهنت هن ،لحم كی زا یا هدیا و یلک یانعم هب دصقم كی شزرا رگید ییوس زا 
 ود زا ًاالومعم رهش كی صاخ شزرا یریگ لكش .تسا هدش لیكشت رگید رصانع زا یرایسب طسوت هكلب هتفهن نآ
 دیلوتزاب و کاردا طسوت هک یلخاد ریوصت لماش ،یلخاد شزرا (1 :دریگ یم رارق لیلحت و هیزجت دروم هاگدید
 لماش ،یجراخ شزرا (0 و دندرک صخشم صاخ لحم نآ اب ار دوخ ییایفارغج تیوه هک یناسک) یلحم نارگیزاب
 دریگ یم لكش یموب ریغ دارفا طسوت نآ یاه نامزاس و دارفا و رهش زا ییامنزاب و کرد هک یجراخ ریوصت
(Peak,2005). هب رجنم بلغا و دشاب یم هناراگنا هداس ،یعازتنا ،مهبم بلغا دصقم كی زا ینوریب شزرا یریگ لكش 
 ناكم نیا اهنآ اریز دنتسه مهبم ریواصت نیا و ،دوش یم نادراو هزات نهذ رد (دصقم) رهش نآ زا یریوصت یریگ لكش
 ناش هدنیآ تامادقا یارب ییامنهار و تاراظتنا و میمعت ندرک هلومرف و نیودت ،تاعالطا یهدنامزاس یارب ار
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 یناهج تانایرج بذج یارب یساسا رازبا كی دصقم زا باذج و تبثم ریواصت داجیا .(Shield,1991) دنسانش یم
 و رادیاپ رهش هب نآ لصحام و دهد یرای یلحم هعسوت جیورت هب دناوت یم تیاهن رد هک یراذگ هیامرس و یرگشدرگ
 هک یرگشدرگ طسوت یتباقر قالخ داصتقا كی داجیا هتبلا .(Gold and Ward,1994) دماجنا یب رهش رد تیقالخ
 هعسوت هب دناوت یم أعطق ،هدش لیدبت اهرهش و اهروشک داصتقا هركیپ زا یشخب هب تعنص كی ناونع هب هزورما

 .ددرگ رجنم رادیاپ رهش كی داجیا و اهرهش رد تیقالخ یاه صخاش

 داصتقا زا ریخا تاعلاطم رد .تسا هدش راتفرگ قالخ بادرگ نیا رد زین یرگشدرگ هک تسین بجعت یاج نیاربانب
 رهش هب یبایتسد تهج یساسا یروتکاف ناونع هب و هدش رکذ قالخ عیانص زا یكی ناونع هب بلغا یرگشدرگ ،یرهش
 كی ناونع هب دناوتب هک تسا رظن دم یرگشدرگ زا یتمرف نآ ،فده نیا هب ندیسر یارب نیاربانب .دشاب یم قالخ
 ناونع هب یرگشدرگ عقاو رد .(Richard & Wilson,2006) دشاب راذگرثا دصقم هعسوت رد یعامتجا و یگنهرف لماع
 هکارچ .دشاب یم تیقالخ هب یبایتسد تهج یرهش یاه هاگتنوكس ًااصوصخم اه ناكم و دصاقم یلصا کرحم
 نوچمه ینارگ لیلحت و (Gibson and Kong.2005) هدش لیدبت نیدامن و یگنهرف داصتقا زا یشخب هب یرگشدرگ
31) نیکوز  تیاهن رد و یرگشدرگ یربهر و شقن رب ینتبم هک یدیدج داصتقا روهظ هب (1331) 0نگیناه و 1(۱3
 .دننک یم هراشا تسا قالخ یاهرهش یریگ لكش رب نآ ریثأت

 معا ینعم هب نایناهج یارب ،هژیو تیعقوم و یناسنا و یعیبط یاه هبذاج عونت و تاناكما یناوارف اب ناریا ،نیب نیا رد 
 و تسا هجوت نیا زکرم رد ناهفصا هک تسا یهیدب .تسا زاتمم و ساسح رایسب ،صخا ینعم هب ناگیاسمه یارب و
 ناهفصا .دیمان ناریا تمدق هب ار شتمدق و تسناد یمالسا -یناریا رنه و گنهرف ،ندمت زا یلماک یلجت ار نآ ناوت یم
 رد هچنانچ ،تسا هدوب یگدنز مهم یاه نوناک زا تایح همشچرس نیا ،دور هدنیاز تکرب رپ دوجو لیلد هب زابرید زا
 .(1 لودج) تسا هتفر رامش هب ناریا مهم یاهرهش زا ،هدش هتخانش یخیرات راودا مامت

 ناهفصا رهش رد هژیو یاهدادیور زا یا هصالخ و یخیرات یاه هرود :(1) لودج
 یاه هرود
 یخیرات

 صاخ یاهدادیور

 .دوب ناریا گرزب یاهرهش زا و ناهاشداپ هژیو یاه هاگتماقا زا و هدش لیدبت «یج» هب اهدعب هک دنا هدیمان «یگ» ای «اباگ» ار ناهفصا هرود نیا رد یشنماخه
 .دوب یناكشا تموكح زکارم زا و میدق ی هنهپ تلایا راهچ زا یكی ناهفصا یناكشا

 .دندیمان ناهاپس ای ناهاپسا ار نآ ور نیمه زا و تسا هدوب ناریا یزکرم هاگیاپ و نایهاپس عمجت زکرم ناهفصا یناساس
 تموكح لیاوا
 ناناملسم

 .دش زاغآ گنهرف و ندمت هصرع رد هزات یریس سپ نآ زا و دمآرد مالسا نایهاپس فرصت هب نارود نیا رد ناهفصا

 یفسلف و یبدا ،ینید مولع زکرم نیرت مهم و تشاد یگرزب هناخباتک ،تفای یرایسب نارمع و تفرشیپ ناهفصا ،نایملید تموكح هرود رد یرجه مجنپ و مراهچ هدس رد نایملید
 .دوب ناریا رد

 و یقوجلس
 یوفص

 ییافوكش هک یروط .دوب ناهج یاهرهش نیرتدابآ و نیرتگرزب زا یكی و تفای تسد دوخ تمظع و هوكش جوا هب ،دش هدیزگرب تختیاپ ناونع هب نارود نیا رد ناهفصا
 .تسا ریظن یب ناهفصا خیرات رد ناهفصا یرنه و یگنهرف ششخرد و ینارمع هعسوت و یداصتقا

 تموكح
 اه ناغفا

 .داد تسد زا ار دوخ نیشیپ قنور و داهن یناریو هب ور هیوفص طوقس و اه ناغفا هلمح زا دعب ناهفصا رهش

 تسا هدمآرد ناریا یاهرهش نیرتابیز زا یكی تروص هب و هتفای نادچ ود یتیباذج رهش ،ریظن یب یاه لپ و یناتساب راثآ تمرم و زبس یاضف شرتسگ ،رهش یزاسابیز اب رصاعم هرود
 زا یكی ناونع هب و دریگب رارق نارگشدرگ هجوت دروم هراومه زورما ات هتشذگ زا رهش نیا هک هدش ثعاب ریظن یب یعیبط یاه هبذاج و یگنهرف ثاریم ،ناشخرد خیرات هک
 .دیآ رد لاعف یرگشدرگ دصاقم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

                                                                                                                                                               
1 -Zukin(1995) 
2 -Hannigan(1998) 
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 یرگشدرگ هدرتسگ و عونتم لیسناتپ و رتسب زا روشک یرگشدرگ مهم یاه بطق زا یكی ناونع هب ناهفصا ناتسا
 مدرم و ناریا مدرم دزن یرگشدرگ یاهرهش نیرت هبذاجرپ زا یكی ناتسا زکرم ناونع هب ناهفصا رهش و تسا رادروخرب

 .دنروآ یم باسح هب ناهج یرگشدرگ رهش تفه زا یكی ناونع هب ار ناهفصا رهش هک ییاج ات تسا حرطم ناهج
 .دشاب یم حرطم یجراخ و یلخاد یرگشدرگ دصاقم نیرت مهم زا یكی ناونع هب رهش نیا تیعقاو نیا هب هجوت اب لاح
 داوس حطس زین و ،فلتخم یاه هاگدید زا تیقالخ اب طبترم یاه شلاچ ییاسانش و نآ تیقالخ کرد نیمه هب
 رثؤم ،رت قفوم قالخ رهش داجیا یارب هدنیآ یزیر همانرب یاتسار رد دناوت یم .... و نس ،یداصتقا هاگیاپ ،نارگشدرگ
 و نارگشدرگ هاگدید رب دیکات اب ایآ هک تسا ریز یلصا لاؤس هب ییوگ خساپ لابند هب قیقحت نیا اتسار نیا رد دشاب
 قالخ رهش كی ار ناهفصا ناوت یم تسا حرطم یرگشدرگ یاهرهش تیقالخ دروم رد هک یرادناتسا یاهرایعم
 ؟تسناد
 قیقحت هنیشیپ
 نیب حطس رد هچ یدنمشزرا تاقیقحت مه اب اهنآ هطبار و یرگشدرگ و قالخ رهش ،تیقالخ میهافم اب هطبار رد
 و اه هتفای زا قیقحت میت هک تاقیقحت یخرب نیاربانب .تسا هدش ماجنا یا هقطنم و یلم حطس رد هچ و یللملا
 :دوش یم رکذ هصالخ روط هب اجنیا رد هدرک هدافتسا اهنآ یاه شور

Richards (2013) و تیقالخ» ناونع تحت یشهوژپ رد 1گروبلیت هاگشناد رد تغارف تاقوا تاعلاطم هورگ زا 
 فلتخم لاكشا لیلحت و هیزجت و تیقالخ قیرط زا اهنآ زیامت و اهرهش زا یرایسب یسررب هب «رهش رد یرگشدرگ
 هطبار هک دنتفرگ هجیتن و دنتخادرپ قالخ یرگشدرگ و قالخ یاهرهش یاه یژتارتسا و قالخ عیانص ،قالخ هعسوت

 نیب یطابترا لپ تیقالخ هک یا هنوگ هب ،دراد دوجو رهش و یرگشدرگ ،تیقالخ نایم یا هدننكش و ساسح
 .دشاب یم یرادیاپ هب یبایتسد تهج رهش و یرگشدرگ
 Dan Eugen Ratiu هک دشاب یم یشهوژپ ناونع «اه شور ای و اه نامتفگ :رادیاپ یاهرهش ای و قالخ یاهرهش»

 هجیتن یو .تسا هداد ماجنا یموهفم یزاس فافش و یرادیاپ و قالخ یاهرهش میهافم یسررب فده اب ار نآ (2013)
 و یعامتجا قلعت ،یعمج تیوه هب هحیتن رد هک دنشاب یم لمكم موهفم یاراد رادیاپ رهش و قالخ رهش هک دریگ یم
 .دماجنا یم لحم هب تبسن رت قیمع ساسحا

 رد قالخ نارگشدرگ زا یدنب هقبط كی» ناونع تحت Siow-Kiam Tan and et al (2014) طسوت رگید قیقحت
 یرگشدرگ یاه تسایس رد قالخ براجت زا اهنآ کرد و قالخ نارگشدرگ هعلاطم نآ فده هک «قالخ یرگشدرگ
 هبرجت و دش دهاوخ هزیگنا و یهاگآ یریگ لكش هب رجنم قالخ طیحم و قالخ هبرجت هک داد ناشن اهنآ جیاتن و دوب
 .دش دهاوخ توافتم تیقالخ اب ینارگشدرگ یریگ لكش هب رجنم فلاخم

 هب ناوت یم هلمج نآ زا هک تسا هدش ماجنا ینمشزرا یاه شهوژپ زین هعلاطم دروم هقطنم یتح و یلم حطس رد 
 رد هک ناگدنسیون .درک هراشا (0391) ناراكمه و یمیحر طسوت هک (صخاش و یرظن ینابم) قالخ رهش شهوژپ
 هک ییاهرهش هک دنتفرگ هجیتن ،دنتخادرپ اه صخاش و میهافم ،یرظن ینابم هاگدید زا قالخ رهش یسررب هب قیقحت نیا

                                                                                                                                                               
1 -Tilburg University 
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 اه همان شیامن و اه هزوم لماش یگنهرف یاه هبذاج ،یبهذم یاه تیفرظ ،یگنهرف ،یرنه ،یخیرات هقباس یاراد
 .دنک تکرح قالخ رهش تهج رد دناوت یم قالخ عیانص و یروانف و ملع رودیرک یزادنا هار ،دنشاب یم
 زا ناهفصا رهش هناگ هدزناپ قطانم یدنب حطس» ناونع تحت یشهوژپ رد (9391) لاس رد ناراكمه و یدابآ یراتخم
 رهش یاه صخاش هعلاطم و یسررب فده اب و «یا هقطنم یزیر همانرب لدم زا هدافتسا اب قالخ رهش یاه صخاش ظاحل

 هوحن و لیلحت و هیزجت و ناهفصا رهش حطس رد قالخ رهش یاه صخاش یمک تیعضو یبایزرا هب ناهفصا رد قالخ
 قطانم یرادروخرب نازیم هک تسا هداد ناشن اهنآ تاقیقحت جیاتن .دنتخادرپ نافصا رهش رد اه صخاش نیا شنکارپ
 .تسا هدوبن نازیم كی هب قالخ رهش یاه صخاش زا یرادروخرب ظاحل زا ناهفصا رهش هناگهدزناپ
 رارق یسررب دروم یعامتجا عونت شقن رظن زا ار قالخ یاهرهش یریگ لكش (2391) ناراكمه و یناگاساروخ ینابر
 رهش یلک روط هب هک دنتفرگ هجیتن و دندرک هعلاطم روآون و قالخ یاهرهش داجیا رد ار یعامتجا عونت هاگیاج و دنداد
 رهش تمس هب تکرح لیسناتپ و هدمآ باسح هب ناریا ریذپرجاهم یاهرهش زا یمک ظاحل هب و اهرامآ قبط رب ،ناهفصا

 .تساراد ار روآون و قالخ
 یرظن ینابم
 یزاسزاب ،یروآون یارب یكیمانید ناونع هب تیقالخ هب ار یصاخ شقن دراد دوجو اهرهش یهرابرد هک یرظن ثحابم
 .(Frey,2009) دهد یم رارق ناینب شناد هعماج و رصاعم یاه هكبش نامتفگ بلق رد ار نآ و دنا هداد یرهش یزاسون و
 اه ناسنا تسیز هویش رد تبثم تارییغت و یبایماک یوس هب دنلب یاه ماگ نتشادرب بجوم هچنآ خیرات لوط رد هک ارچ
 هقبط» و «قالخ رهش» نوچ یتاحالطصا زا هدافتسا اب رهش .تسا هدوب هتفای لماكت یغوبن ای هشیدنا زا هتفرگرب ،هدش
 رب زکرمت .دوش یم یزاس موهفم یا هدنیازف روط هب ،تسا یرهش تفاب رد رنه و گنهرف تیمها رگنایب هک «قالخ
 و یداصتقا ،یگنهرف ،یناسنا یاه هیامرس شیازفا و دیلوت رد تیقالخ هک تسا یشقن رب ینتبم قالخ یاهرهش هلوقم
 دروم یعامتجا تمالس و یعامتجا هافر یاه همانرب رد تیقفوم یارب یلماع ناونع هب تیقالخ .دنک یم افیا یطیحم
 طسوت هعسوت و یعامتجا یاه صخاش نیودت و یسررب رد هزورما زین لیلد نیمه هب و دریگ یم رارق ثحب

 2131 ههد زا .(1191:۱،یناث نایفیرش) تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار یصاخ هاگیاج ،یناهج ربتعم یاه نامزاس
 رد هژیو هب و دش لیدبت ایند هتفای هعسوت قطانم و اهرهش راک روتسد زا شخب نیرت مهم هب ،یلحم یگنهرف هعسوت
 یروآون یشم طخ نیرت مهم ناونع هب روحم رهش یگنهرف یزیر همانرب ،هدحتم تالایا ،ایلارتسا ،ریبک یایناتیرب
 .دش لیدبت یندم کرحم روتوم كی هب «1قالخ رهش» هژاو و رادیدپ ریخا یاه لاس یلحم یگنهرف
 رب رد ار رهش لک دیاب 9قالخ هعسوت ،درک یم لالدتسا هک دش نایب 0(2220) یردنال طسوت رتشیب قالخ رهش میاداراپ
 هلمج زا ییاهرهش رد قالخ یاهرهش تسایس .(Landry,2000) دنزاسب قالخ ار ناهج مدرم هک دهد هزاجا و دریگب
 1یگنسله ،(Martone & Sepe, 2012) 1لسکورب ،(Pareja-Eastaway,2010) ۱انولسراب ،(Colombo, 2011) 1نیلرب

                                                                                                                                                               
1 - Creative city 
2 -Landry(2000) 
3 -Creative Development 
4 -Berlin 
5 -Barcelona 
6 -Bordeaux 
7 -Helsinki 
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(Sepe, 2010)، 1نیروت (Vanolo, 2008) تیامح اب قالخ یاهرهش زا یناهج هكبش كی نینچمه .تسا هدش ماجنا 
 نیا 9(1120) یركیو رظن هب هجوت اب قالخ یاهرهش یژتارتسا یلصا لكشم .(Pratt,2009) دراد دوجو 0وكسنوی
 1(1220) ولونو طسوت رگید هباشم تالكشم .دنیامن رارقرب طابترا و لماعت رهش لک اب دنناوت یمن بلغا اهنآ هک تسا
 یاهرهش یژتارتسا اهنآ هک ییاج ات ،دش ییاسانش ایلارتسا یاهرهش رد ۱فوسیا و نوسنكیتا طسوت نیروت رهش رد
 .تالكشم لصف و لح ات ،دنتخانش یعامتجا تیمورحم تلع ناونع هب ار قالخ
 موهفم اب هطبار رد یدایز یاه هتشون .تسا هژاو نیا دوخ قالخ یاهرهش زا لیلحت و هیزجت یارب یلصا عناوم زا یكی

 لكشم .(,Bianchini & CLES, 1988,,Landry,2000, 2006) دراد دوجو قالخ یاهرهش و 1قالخ هقبط ،1تیقالخ
 .دننک یم هدافتسا نوگانوگ فادها و اه تسایس ،اه شور زا یرایسب رد هژاو نیا زا ناگدنسیون نیا هک تساجنیا
 ییاه تخاسریز یاراد قالخ یاهرهش ،قالخ رهش و تیقالخ موهفم زا فلتخم یاه تشادرب و فیراعت زا هتشذگ
 ینعی ،یلحم راک یورین رازاب ،یا هقطنم ناگدننکدیلوت زا یا هكبش زا رثأتم قالخ رهش یاه تخاسریز .دنشاب یم
 رهش رد تیقالخ هعسوت یریگ لكش رد دنناوت یم و دنراد رارقتسا هقطنم كی رد هک قالخ نارگراک و شناد نارگراک
 رهش و هقطنم هب ار تیقالخ رصنع دنناوتب هک اهرهش زا یا هعومجم نیب یراكمه و تباقر و دنشاب راذگرثا هقطنم و
 .دوب دهاوخ ،دننک قیرزت

 
 :عبنم Gold and Ward,1994  قالخ رهش یاه تخاسریز :(1) رادومن

 دوخ نادنورهش یگدنز و ندرک راک یارب باذج یناكم هک تسا نیا قالخ رهش ره یمومع یگژیو هلمج زا نینچمه
 یاه شخب ییافوكش رد دنمناوت ،(مسیروت تعنص) نارگشدرگ یارب باذج یناكم ،(ناوج لسن یارب صوصخ هب)
 فلتخم یاه هاگنب بذج زکرم نینچمه و (نآ حیحص تیریدم و یژولونكت یریگراک هب هار زا) یداصتقا فلتخم
 .(1191:1۱،یمیهاربا) دشاب (High-Teach یاه یژولونكت هنیمز رد هژیو هب یتاقیقحت زکارم و اه هشوخ) روهظون

                                                                                                                                                               
1 -Turin 
2 -UNESCO 
3 -Vickery(2011) 
4 -Vanolo(2008) 
5 -Atkinson and Easthope 
6 -Creativity 
7 -Creative class 
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 رهش کی رد تیقالخ رب راذگریثات یاهریغتم :2 لودج
 اه صخاش اهریغتم

 دیرخ تردق یارب ،یرهش صلاخان دیلوت هنارس تورث
 یرهش صلاخان دیلوت شیازفا دصرد یداصتقا دشر

 تاعارتخا تبث (اه هداد) (GRP) دصرد ناونع هب هعسوت و قیقحت هنیزه یروآون

 تیعمج رد یجراخ دارفا دصرد یگنهرف بوذ

 یلاع تالیصحت اب راک یورین دصرد دادعتسا

 راک یورین لک رد روحم شناد تامدخ شخب رد دوجوم لغاشم دصرد شناد رب زکرمتم تامدخ

 تیعمج مکارت ینیشنرهش

 Gossing & Rutten,2007:256 :عبنم

 رازاب كی رد ار دوخ شالت و تیقالخ ات دزاس یم ارداو ار اهرهش ،یناهج هدكهد رد یرهش نیب یاه تباقر دشر
 قالخ دارفا بذاج ،قالخ یاه ناكم هک تسا هدش هتفریذپ یبوخ هب لالتسا نیا .دنزاس زیامتم یرگشدرگ غولش
 ناهج رسارس رد یرهش هعسوت رد یزتناف راعش كی هب هتشذگ لاس 20 لوط رد ًاابیرقت تیقالخ و گنهرف و دنشاب یم
 زا مهم رصنع كی هب تیقالخ لیدبت لیلد هب اهنت هن یرگشدرگ یاه هنیمز هب یاه هدیا نینچ ذوفن .تسا هتشگ لیدبت
 ییالاک تالكشم یارب هوقلاب لح هار كی ناونع هب تیقالخ هک لیلد نیا هب هكلب ،اهرهش رد یرگشدرگ تایبرجت

 تسا جیار اهرهش رد صوصخ هب لماع ود ره دسر یم رظن هب هک دشاب یم یرگشدرگ تایبرجت دیلوت و ندش
(Fainstein,2007). 

 تسا هدش ماجنا اهرهش رد گنهرف و تیقالخ ،یرگشدرگ اب هطبار رد یرگشدرگ تالجم رد یفلتخم تاعلاطم
 یمومع یوجتسج ،(یرگشدرگ تاقیقحت رد یراج لئاسم و یرگشدرگ تیریدم ،یرگشدرگ هنالاس تاقیقحت دننام)
 یرگشدرگ» و «قالخ عیانص» ،«اهرهش و تیقالخ» دننام هطوبرم یاه هژاو هنیمز رد نیالنآ یاه هداد یاه هاگیاپ رد زین

 هک دهد یم ناشن (Richard,2011) یرگشدرگ و تیقالخ نیب هطبار زا ریخا یاه یسررب .تسا هدش ماجنا «قالخ
 و اهدنیآرف و قالخ تالوصحم ،لاعف دارفا لغش هلمج زا ،دنا هتفرگ ماو تیقالخ زا فلتخم یاهدركیور زا یرایسب
 یلاح رد ،دنوش یم هدافتسا رگیدكی یاج هب فلتخم نوتم رد بلغا تیقالخ زا فلتخم یناعم نیا .قالخ یاه طیحم
 .دنراد یتوافتم دربراک اهنآ عقاو رد هک
 دننام قالخ تالوصحم ،قالخ نارگشدرگ ناونع هب ناوت یم ار قالخ دارفا ،لاثم ناونع هب ،یرگشدرگ هنیمز رد 
 قالخ رهش هعسوت نیب یلباقتم هطبار و تسناد یتسیروت یاه هبذاج ناونع هب یناتساب یاه تیاس و یخیرات یاه ناكم
 ،تعنص زا شخب نیا هعسوت و قنور و یرگشدرگ یاه تخاسریز هعسوت اب هکارچ ،دراد دوجو رهش نآ یرگشدرگ و
 .(Feinstein, 2007) تفای دهاوخ هعسوت دوخ فلتخم یاه صخاش رد زین رهش
 اب هطبار رد سکوداراپ یدادعت ییاسانش هب یرهش یرگشدرگ تایبدا رد دوخ یاه یسررب رد 1(1120) چیپ و ثروشا
 زا یوق کاردا و یرهش یاه هبذاج و دصاقم ندوب درف هب رصحنم هب ناوت یم هلمج زا .دنتخادرپ رهش و یرگشدرگ
 هراشا نیا .دوب دهاوخ رت تخس یرگشدرگ لوصحم شرتسگ زا هک درک هراشا رهش یخیرات و یعیبط یتخانش ییابیز
 هب لیدبت رت هبرجت اب نارگشدرگ و دنوش یم لیدبت یرگشدرگ دصقم ناونع هب رت باذج یاهرهش هک دراد یلكشم هب
 .دنوش یم یرهش یاه هبرجت ناگدننک فرصم

                                                                                                                                                               
1 -Ashworth and Page(2011) 
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 دیلوت هب لیدبت شناد نآ رد هک تسا یا هطقن ینعم هب یرهش شناد رب ینتبم داصتقا تشابنا ،ناهج یاهرهش رد
 رد (Ashworth & Page,2011,p.4) دشاب یم تالوصحم و براجت رد قالخ هعسوت ،یرگشدرگ یارب نیا و ددرگ یم
 دصاقم یاهرهش رد تیقالخ یاه صخاش كیرحت اب و دوش یم دراو ایوپ یتعنص ناونع هب یرگشدرگ هک تساجنیا
 نیب فاكش نآ سكع تلاح رد .(Landry,2000) تشاد دهاوخ یپ رد ار راكتبا و تیقالخ دشر یرگشدرگ
 هک یرگید هباشم تاعلاطم و 0یزتناف رهش فیصوت رد 1(1331) ناگیناه رظن زا دصاقم ریوصت و یرهش یاهتیعقاو
 و یرگشدرگ دشر هک تسا هداد ناشن ،تسا هدش ماجنا 1(2120) نیکوز و 9(9220) دوج و نمستیف ،نمفاه طسوت
 .تسا هتشاد شقن یرهش تیقالخ زادنا مشچ تلاصا شهاک رد تغارف تاقوا و ندش ییالاک
 روط هب هک تسا هتشگ دصاقم رد توافت و زیامت زا یدیدج یانعم وجتسج هب رجنم اهرهش نیب تباقر شیازفا
 یرامعم هک دننک یم لالدتسا ۱(1220) نمگنیلک .تسا هدش اهرهش یزاسدنرب یژتارتسا زا هدافتسا هب رجنم هدنیازف

 هک دنک یم دای ییاهرهش ناونع هب یاهگناش و وئابلیب ،کرویوین زا وا و ،دوش نایب تیوه یلجت ناونع هب دناوت یم دوخ
 هدافتسا یناهج هدكهد رد دوخ تیعقوم ندرب الاب و یداصتقا دشر ،دوخ دصقم ریوصت یاقترا روظنم هب یرامعم زا
 و لوئس ،یاهگناش دننام ایسآ گرزب یاهرهش زا دوخ لیلحت و هیزجت رد 1(2120) زدراچیر بیترت نیمه هب .دندرک
 شزرا شیازفا یارب اهرهش نیا شالت زا مهم رصنع كی رضاح لاح رد تیقالخ و گنهرف هک دهد یم ناشن روپاگنس
 اب هنایمرواخ یاهرهش زا یرایسب ندرا اب هطبار رد یا هعلاطم رد 1(0120) ایدابر لآ نینچمه .دنشاب یم دوخ دصقم

 و اهرهش هناقالخ ریواصت قیرط زا هعسوت نیزگیاج یاه لدم ندرک ادیپ و دنتسه ور هبور یتیوه یب یاه شلاچ
 .دراد تیمها اهنآ لیصا تیوه
 هب دوخ هبون هب رگشدرگ بذج و ،تسا هدش لیدبت اهرهش رد تیقالخ یایحا زا یمهم شخب ناونع هب یرگشدرگ
 یرهش هعسوت زا ادج یا هتشر كی ناونع هب تیقالخ هچرگا .دننک یم وجتسج قالخ نارگراک هک یتاناكما زا تیامح
 اهنآ هک هژیو هب ،دننک هعلاطم ار قالخ یاهرهش هدیا دشر دنناوت یم هک دراد دوجو یصاخ یاه هتشر اما ،هدش هدهاشم
 هقبط لدم و قالخ یاهرهش ،قالخ عیانص لماش یلصا هتشر هس .(Richard,2011) دنا هدش هدافتسا اهرهش رد بلغا

 .تسا هدش هداد ناشن هصالخ تروص هب (0) لودج رد شور هس نیا یساسا سوئر .دنشاب یم قالخ
 اهرهش رد تیقالخ یارب یموهفم یاهدرکیور -3 لودج

 
  

 
 
 

                                                                                                                                                               
1 -Hannigan(1998) 
2 -Fantasy City 
3 -Hoffman,Faitsten and Judd(2003) 
4 -Zurkin(2010) 
5 -Klingmann(2007) 
6 -Richards(2010) 
7 -Al Rabadya(2012) 

  قالخ عیانص قالخ یاهرهش لاعف هقبط
 هجوت نوناک قالخ دیلوت قالخ طیحم قالخ فرصم

 یراد هیامرس لكش یداصتقا یگنهرف -یعامتجا تیقالخ
 تیقالخ یاوتحم یحارط-یرگشدرگ-یرامعم-رنه یرنه دیلوت و قالخ یاه ناكم قالخ یاضف

Florida(2003) Landry and Bianchini(1995) DCMS(1998) عبنم 
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 زا یاه درتسگ فیط رد قالخ عیانص یژتارتسا .دریگ یم رارق قالخ عیانص شخب رد لودج نیا رد یرگشدرگ
 هنیمز رد یدایز یا هدش ماجنا تاعلاطم .(Foord,2008) تسا هدش ذاختا ندنل و نیلرب ،انولسراب هلمج زا اهرهش
 هب ناراذگ تسایس دشر هب ور هجوت هدنهد ناشن هک دراد دوجو اهرهش رد قالخ عیانص و یرگشدرگ نیب هطبار
 لیبق زا یرایسب یاه هنومن 0ملیف یرگشدرگ رد 1(۱220) نوتیب لاثم ناونع هب .تساهرهش رد قالخ عیانص هلوقم
 زا یرایسب رد قالخ عیانص زا زین 9یقیسوم یرگشدرگ .درب یم مان ناهج رسارس رد اهرهش هعسوت هب طوبرم یاه ملیف

 ناشن ار دروم نیا ۱نهوک و سیفمم یاهرهش دروم رد 1(1220) لناک و نوسبیگ هچنانچ .دوش یم بوسحم اهرهش
 & Ockman) یخیرات یرگشدرگ زا دنترابع رهش و یرگشدرگ اب طبترم قالخ عیانص لاكشا رگید .دنهد یم

Frauster,2007)، 1یحیرفت یرگشدرگ و 1یبدا یرگشدرگ(Herbert,2001). 
 اب و قالخ یاهرهش یاهیژتارتسا اب یلک روط هب و قالخ عیانص قیرط زا اهرهش رد تیقالخ هعسوت یارب شالت

 هک ییاج رد .دشاب هتشاد یپ رد ار تیقفوم فلتخم حوطس هک دسر یم رظن هب و دریذپ یم ماجنا قالخ هقبط بذج
 دهاوش دسر یم رظن هب قالخ هقبط ای و یرگشدرگ هزوح رد لاثم یارب ،دوش هتفر راک هب صاخ لكش هب تیقالخ
 قالخ هعسوت زا صاخ لكش هس 1نوسلیو و دراچیر .دراد دوجو دصقم زا تبثم ریوصت و قفوم یزاسزاب زا یرتشیب
 رد .دندرک ییاسانش ار قالخ یرگشدرگ و قالخ یاهدادیور ،قالخ یاه ناكم لماش اهرهش رد یرگشدرگ هب طوبرم
 ندرک مكحم و نداد اج ،قالخ هعسوت یارب اه شلاچ نیرتگرزب زا یكی هک تفگ دیاب قالخ یاه ناكم اب هطبار
 یاه نابز قیرط زا ار دوخ تیوه ،دصاقم هک تسا دقتعم 3 (3220) یرف .دشاب یم صاخ ناكم رد قالخ یاه شزرا
 تاطابترا و لماعت و یداصتقا-یعامتجا راتخاس ،یكیزیف یژولوفروم اب طابترا رد نابز نیا هک دننک یم نایب نوگانوگ
 نارگشدرگ 12(9120) ریام مارفلو لاثم ناونع هب .دوش هدناوخ نارگشدرگ زا یصاخ عاونا طسوت دناوت یم هک تسا
 یریگولج مرج یرگشدرگ زا هنالاعف روط هب هک دندوب یا هدننک دیدزاب ناونع هب هک دندرک ییاسانش ار یكیتکات
 ،یرگشدرگ هب اهنآ هناقالخ دركیور عبط هب .دننک داجیا ار دوخ براجت هک دندوب ییاه ناكم لابند هب و دندرک یم
 رارق دیدج یاه هبرجت بسک و دیدج قطانم زا دیدزاب رد ناگدننکدیدزاب رگید ریثأت تحت زین رگید نارگشدرگ
 ناشن ار یددعتم یاه هنومن دش نیودت 11(1220) تیمسا طسوت هک ءایحا و گنهرف ،یرگشدرگ مجح .دریگ یم
 .دوش یم یرگشدرگ رازاب هعسوت هب رجنم اهرهش رد یلحم یاه تیقالخ هنوگچ هک دهد یم
 شقن .دنک یم مهارف ار قالخ یاهاضف هب ندیشخب تایح یارب مزال شزیگنا و تیلاعف بلغا قالخ یاهدادیور
 یاه لاس رد هجوت یلصا نوناک هب ندش لیدبت لاح رد نیاربانب ،دشاب یم اهرهش رد قالخ رصانع ناونع هب اهدادیور

                                                                                                                                                               
1 -Beeton(2005) 
2 -Film Tourism 
3 -Music Tourism 
4 -Gibson and Connel(2007) 
5 -Memphis and Cohen 
6 -Literary Tourism 
7 -Entertainment Tourism 
8 -Richard and Wilson 
9 -Frey(2009) 
10 -Volfram and Maier(2013) 
11 - Smith(2006) 
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 ناونع هب 0گروبنیدا هراونشج زا دوخ لیلحت و هیزجت اب ار ثحب نیا 1(9220) نوسردنا و سیتنرپ .دنشاب یم ریخا
 .دندومن نایب قالخ یرگشدرگ زا یلكش
 ناونع هب فلتخم عیاقو زا هک ییاهرهش ای 1«هثداح رپ یاهرهش» ییاسانش رد یعس زین 9(2120) رملاپ و دراچیر
 یعون هک اهدادیور تیفیک اب و قیقد باختنا قیرط زا .دنا هتخادرپ دننک یم هدافتسا یگدنز تیفیک دوبهب یارب یژتارتسا
 مدرم تیقالخ نیب یمكحتسم طابترا و هعسوت قالخ ییورین ناونع هب ار اهدادیور دنناوت یم اهرهش ،تسا یرگشدرگ
 یرگشدرگ یاهدادیور هک دهد یم ناشن اهدركیور نیا مامت .دننک داجیا ناگدننکدیدزاب تیقالخ اب ناشگنهرف و یلحم
 شقن نیب هدننكش طابترا زا یناوارف یاه لاثم .دنوش لیدبت اهرهش رد رییغت تهج روزیلاتاک كی ناونع هب دنناوت یم
 لكش هجیتن رد و یرهش رظانم زیامت رد تارثا و ۱یا هكبش هعماج رد قالخ یاه هرگ ناونع هب یرگشدرگ یاهدادیور
 .دراد دوجو قالخ رهش یریگ

 
 رهش رد قالخ یرگشدرگ لدم -2 رادومن

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 قیقحت شور
 شور زا اه هداد لیلحت یارب .تسا یلیلحت - فیصوت تیهام ساسا رب و یدربراک فده ظاحل هب قیقحت شور
 نینچ یحارط یارب تسا تخاس ققحم همانشسرپ تاعالطا یروآ عمج رازبا زین و تسا هدش هدافتسا یمک یسانش
 هدافتسا تسا هدش رشتنم ایند یهاگشناد زکارم رد هک عوضوم اب طبترم براجت و یرظن ینابم هعلاطم زا یا همانشسرپ

 شالت قیقحت هورگ هک هدوب یرگشدرگ و قالخ رهش یلصا عوضوم ود رد هدش رشتنم تاعلاطم هتبلا .تسا هدش
 نیا زا دنهد رارق شجنس دروم و قبطنم دنراد یرگشدرگ درکراک هک یاهرهش رد ار قالخ رهش یاه صخاش دندرک
 .(1 لودج) تفرگ رارق هدافتسا دروم و ییاسانش همانشسرپ یحارط رد یلصا هفلؤم ۱ ور

                                                                                                                                                               
1 -Prentice and Anderson(2003) 
2 -Edinburgh 
3 -Richard and Palmer(2010) 
4 -Eventful Cities 
5 -Network Society 
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 هب هجوت اب .دنا هدرک کرد و دید كیدزن زا ار ناهفصا رابود لقادح هک دنتسه ینارگشدرگ قیقحت یرامآ هعماج
 هنومن 211 دادعت یرامآ یاه نومزآ زا هدافتسا یارب یرامآ هنومن دادعت ندوب یفاک نازیم زین و قیقحت یاه تیدودحم
 هدافتسا اب هیلوا یسررب زا دعب هدش یروآ عمج تاعالطا .دنا هتفرگ رارق هعلاطم دروم هداس یفداصت هویش زا هدافتسا اب
 اب یاه هداد تیهام و فده یانبم ود یاه نومزآ باختنا رد .تسا هتفرگ رارق شزادرپ دروم SPSS یرامآ رازفا مرن زا
 .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم ندوب یمسا و یبیترت ،ندوب یا هلصاف رب دیکات

 قیقحت دنیآرف رد هدافتسا دروم یاهریغتم -4 لودج
 یافلآ اه هیوگ داعبا

 خابنورک
 یعامتجا تیوه
 یناكم تاقلعت و

  باختنا -دصقم نیا زا بوخ ساسحا -مرب یم تذل ناهفصا رهش رد روضحزا
 
 
 
 
 
 
311/2 
 

 یاه تیفرظ
 یرگشدرگ

 یارب یرامعم یالاب یاه تیفرظ یاراد ناهفصا - یرگشدرگ یارب یرنه یالاب تیفرظ زا ناهفصا - یرگشدرگ یارب یعیبط یالاب تیفرظ یاراد ناهفصا
 یناتساب یاه تیاس - ناهفصا رتشیب تیقالخ بجوم یرگشدرگ یاه هبذاج عونت -ناهفصا یارب یتسد عیانص یالاب یاه تیفرظ یاراد ناهفصا -یرگشدرگ
 یدنمناوت زا ناهفصا

 بولطم یسرتسد – نادنورهش دروخرب هوحن زا - یا هبرجت ربارب رد یا هنیزه نازیم - تامدخ هئارا زا نم یدنمتیاضر
 و اه تیلاعف
 رد لاغتشا
 یرگشدرگ

 رد ناریدم شالت - یرهش نالوئسم یفاک هجوت و یهاگآ هدنهد ناشن ناهفصا یرهش یاه یزیر همانرب -ناهفصا رهش رد تیلاعف نیرت مهم یرگشدرگ
 یرگشدرگ تامدخ و اه تیلاعف ناگدنهد هئارا یبولطم دركلمع - یرهش تینما یرارقرب

 تالوصحم
 قالخ
 یرگشدرگ
 تخاس ناسنا

 یرهش مئالع -یرگشدرگ رب دیکات اب یرهش یزیر همانرب رد تیقالخ رگنایب ناهفصا رد یرهش یحارط -یرگشدرگ هدیدپ هب تبسن ییالاب کرد نادنورهش
 یارب ییالاب تیفرظ -یرگشدرگ هعسوت یاتسار رد یرهش تیقالخ رگنایب ناهفصا رهش رد دوجوم یاه هزوم - نارگشدرگ تیاده یارب مزال تیقالخ
 زا هدافتسا -نارگشدرگ دیرخ یارب هدش هئارا تالوصحم رد تیقالخ -دیرخ زکارم قالخ یحارط – اه هراونشچ و یرنه یاه یادادیور عاونا یرارگرب

 یجراخ تالوصحم یاج هب یتاغوس یلخاد تالوصحم زا هدافتسا -ناهفصا گنهرف ناشخرد هتشذگ نداد ناشن رد تیقالخ
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 شهوژپ ورملق و هدودحم
 یقلت درف هب رصحنم و ینثتسم ،ایند مهم یاهرهش نایم زا ار نآ تأرج هب ناوت یم هک تسا ییاهرهش هلمج زا ناهفصا
 لماح و دوش یم یقلت دنمشزرا و مجسنم دحاو كی عومجم رد رهش دبلاک هک تسا نآ زا یشان یگژیو نیا و درک
 كی ای نامتخاس كی تسا نكمم روهشم یاهرهش ،رگید ترابع هب .تسا صاخ یشنیب و یركفت یاه هئمل و اه هتكن
 شود هب ار یفسلف راب نینچ رهش ی همه ناهفصا رد هک نآ لاح ،دننک لابند ار یموهفم نینچ یدرفنم راثآ ای و هعومجم
 یخیرات راثآ ،هرانم اههد نتشاد اب هكلب تسا ینیب ناهج عون كی زا یرولبت اهنت هن ناهفصا تفگ دیاب عومجم رد .دراد
 دوش یم بوسحم دوجوم یاهرهش نیرتریظن یب زا یناكم عونت رظن زا غاب و ترامع و رازاب ،دجسم ،اسیلک دننام یبهذم
 دوجو و دروآ یم مهارف ار هعسوت یزیر همانرب ناكما ،ناهفصا یتیعمج یاه یگژیو نینچمه .(1191:11 ،تشمار)
 یاریذپ زاب رید زا ناهفصا هک تسا یلاح رد نیا ؛دروآ یم مهارف ار یرگشدرگ هعسوت هنیمز یتخاسریز تاناكما یخرب
 ناتسرهش رد ناهفصا ناتسا تیزکرم ناونع هب رهش نیا ؛تسا هدرک هضرع اهنآ هب ار یبسانم تاناكما و هدوب نارگشدرگ
 و سراف ناتسا زرم مه بونج زا و ناتسدرا ناتسرهش هب لامش زا و نییان ناتسرهش هب قرش زا هک تسا عقاو ناهفصا

 رهش نیا .دوش یم دودحم ناجروالف و هکرابم و رهش ینیمخ یاه ناتسرهش هب زین برغ زا و هدوب اضررهش ناتسرهش
 (1) هرامش هشقن .تسا هدش عقاو یقرش لوط هقیقد 01 و هجرد 1۱ و یلامش ضرع هقیقد 11 و هجرد 09 رد
 .دهد یم ناشن ناهفصا ناتسا رد ار ناهفصا رهش تیعقوم
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 اههتفای
 زین و لاس ۱9 نارگشدرگ نس نیگنایم هک دهد یم ناشن نایوگ خساپ یدرف یاه یگژیو اب طابترا رد اه لیلحت جیاتن

 .دنهد یم لیكشت نانز ار دصرد 9130 و نادرم ار دصرد 1111
 داقتعا نایوگ خساپ زا دصرد 1113 هک دومن ناعذا ناوت یم هدش یروآ عمج یاه همانشسرپ زا جرختسم جیاتن ساسا رب
 نیا باختنا زا هک دنا هتشاد ناعذا مه دصرد 9193 لباقم رد و دنا هدرب تذل ناهفصا رهش رد ناشروضح زا هک دنتشاد
 رگید راب یارب نایوگخساپ زا دصرد 1113 زا شیب نینچمه ،دنتشاد یبوخ ساسحا یرگشدرگ ناكم ناونع هب دصقم
 هک دننک یم هیصوت نارگید هب نارگشدرگ دصرد ۱1 زا شیب و دننک یم باختنا تغارف تاقوا نارذگ یارب ار ناهفصا
 و یعامتجا تیوه هک تسا نآ رگنایب مه هدش بسک نیگنایم تیاهن رد دننک باختنا دوخ دصقم ناونع هب ار ناهفصا
 رهش رد یرگشدرگ رتهب هدنیآ یارب ناوت یم صخاش نیا زا و تسا هدوب بولطم ناهفصا رهش رد یناكم تاقلعت
 .(۱ لودج) درک هدافتسا ناهفصا

 ناهفصا رهش رد یناکم تاقلعت و یعامتجا تیوه -5 لودج

 داعبا

 
 رایسب اه هیوگ 

 مقفاوم
 یرظن مقفاوم

 مرادن
لاخم
 مف

 رایسب
 مفلاخم

 فارحنا
 رایعم

 نیگنایم

 تیوه
 یعامتجا
 تاقلعت و
 یناكم

1a 4.33 629. 0 0 8.3 50 41.7 .مرب یم تذل ناهفصا رهش رد روضحزا 
0a متفرگ رظن رد یرگشدرگ ناكم ناونع هب ار دصقم نیا هک نیا زا نم 

 4.42 619. 0 0 6.7 45.0 48.3 .مراد یبوخ ساسحا

9a 4.35 633. 0 0 8.3 48.3 43.3 .درک مهاوخ رفس ناهفصا هب تفارف تاقوا نارذگ یارب هرابود نم 
1a دصقم ناونع هب ار ناهفصا هک دننک یم هیصوت مه نارگید هب نم 

 4.25 704. 0 0 15.0 45.0 40.0 .دننک باختنا دوخ یرگشدرگ

 9391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نارگشدرگ خساپ یسررب ،تسا یرگشدرگ یاه تیفرظ ناهفصا رهش رد یرگشدرگ تیقالخ یاه هفلؤم زا رگید یكی 
 یرگشدرگ یارب یعیبط یالاب تیفرظ یاراد ناهفصا هک دندقتعم نارگشدرگ زا دصرد 9199 هک داد ناشن تالاؤس هب
 یرگشدرگ یارب یرنه یالاب تیفرظ زا ناهفصا هک دندقتعم ناگدنهد خساپ زا دصرد 9113 هک یلاح رد تسا
 تیفرظ زا ،یرنه یالاب تیفرظرب هوالع ناهفصا دندقتعم ناگدنهد خساپ زا ییالاب دصرد نینچمه .تسا رادروخرب
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 ار یرگشدرگ یاه هبذاج عونت ناگدنهد خساپ زا دصرد 1111 همادا رد .تسا رادروخرب یتسد عیانص و یرامعم یالاب
 یناتساب یاه تیاس دنتشاد ناعذا نارگشدرگ زا دصرد 9191 و دنتسناد ناهفصا رد یرگشدرگ رتشیب تیقالخ بجوم
 رما نیا رگناشن اه نیگنایم تیاهن رد و دشاب یم اراد قالخ رهش كی هب ندش لیدبت یارب ار مزال یدنمناوت ناهفصا
 .(1 لودج) تسا رادروخرب قالخ رهش هب ندش لیدبت یارب یفاک تیفرظ زا ناهفصا هک تسا

 ناهفصا رهش رد یرگشدرگ یاه تیفرظ -6 لودج

 داعبا

 
 رایسب اه هیوگ 

 مقفاوم
 یرظن مقفاوم

 مرادن
لاخم
 مف

 رایسب
 مفلاخم

 فارحنا
 رایعم

 نیگنایم

یفرظ
 یرگشدرگ یاه ت

۱b 2.73 1.388 21.7 31.7 13.3 18.3 15.0 تسا رادروخرب یرگشدرگ یارب یعیبط یالاب تیفرظ یاراد ناهفصا 
1b تسا رادروخرب یرگشدرگ یارب یرنه یالاب تیفرظ زا ناهفصا. 

53.3 45.0 1.7 0 0 .537 4.52 

1b 4.45 534. 0 0 1.7 51.7 46.7 تسا رادروخرب یرگشدرگ یارب یرامعم یالاب یاه تیفرظ یاراد ناهفصا 
1b 4.57 533. 0 0 1.8 40.0 58.3 تسا رادوخرب ناهفصا یارب یتسد عیانص یالاب یاه تیفرظ یاراد ناهفصا 
3b هعسوت رد ناهفصا رتشیب تیقالخ بجوم یرگشدرگ یاه هبذاج عونت 

 4.35 709. 0 0 13.3 38.3 48.3 دوش یم یرگشدرگ

21b هب ندش لیدبت یارب ییالاب یاه یدنمناوت زا ناهفصا یناتساب یاه تیاس 
 4.07 918. 1.7 6.7 8.3 50.0 33.3 دنشاب یم اراد ار قالخ رهش كی

 9391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یلک یسررب اریز ،دراد هدهعرب قالخ رهش هب نآ لیدبت و ناهفصا رهش یرگشدرگ رد یمهم شقن یدنمتیاضر 
 9111 زا شیب و دراد رارق یبولطم حطس رد ناهفصا رهش رد یدنمتیاضر هفلؤم هک تسا هتكن نیا رگنایب اه نیگنایم
 نارگشدرگ زا دصرد 9111 نینچمه ،دنا هتشاد ار یفاک تیاضر رهش نیا رد تامدخ هئارا زا ناگدنهد خساپ زا دصرد
 زا ناشن هک دندیزگرب ار مقفاوم رایسب و مقفاوم یاه هنیزگ رهش نیا رد هبرجت بسک یارب هتفرگ تروص یاه هنیزه زا
91 و دراد الاب تیاضر  ناشن اه خساپ و دنا هدوب یضار یناهفصا نادنورهش دروخرب هوحن زا نایوگخساپ زا دصرد 91
 .(1 لودج) دنراد تیاضر بولطم یسرتسد یاتسار رد ناهفصا ییایفارغج تیعقوم زا نارگشدرگ هک دهد یم

 ناهفصا رهش رد نارگشدرگ یدنمتیاضر -7 لودج

 داعبا

 
 رایسب اه هیوگ 

 مقفاوم
 یرظن مقفاوم

 مرادن
لاخم
 مف

 رایسب
 مفلاخم

 فارحنا
 رایعم

 
 نیگنایم

 یدنمتیاضر

11c 3.8 1.195 8.3 6.7 6.7 45.0 33.3 مراد تیاضر ناهفصا رهش رد تامدخ هئارا زا نم 

01c مروآ تسدب یا هبرجت نینچ ات مداد ماجنا هک یا هنیزه نازیم زا نم 
 مراد ییالاب تیاضر

28.3 60.0 8.3 1.7 1.7 .761 4.1 

91c 4 991. 5.0 3.3 8.3 53.3 30.0 مراد ییالاب یدنمتیاضر نادنورهش دروخرب هوحن زا نم 

11c تیاضر بولطم یسرتسد یاتسار رد ناهفصا ییایفارغج تیعقوم زا 
 مراد ییالاب

25.0 35.0 40.0 0 0 .799 3.8 

 9391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 زا شیب هک داد ناشن ناهفصا رهش یرگشدرگ شخب رد لاغتشا و اه تیلاعف اب هطبار رد هتفرگ تروص یاه یسررب
 دصرد 1111 هک یلاحرد دندرمشرب رهش نیا رد تیلاعف نیرتمهم ناونع هب ار یرگشدرگ نایوگخساپ زا دصرد 9191
 .دنتسناد رثؤم رایسب ناهفصا یرهش یزیر همانرب رد ار ناهفصا یرهش نالوئسم هجوت و یهاگآ نایوگ خساپ زا
 ییالاب دصرد و دندومن دادملق بولطم یرهش تینما رد ار ناریدم شالت ناگدنوش شسرپ زا دصرد 9191 نینچمه
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 دوب رما نیا رگناشن اه نیگنایم تیاهن رد .دنتشاد تیاضر ناهفصا رد یرگشدرگ تامدخ و اه تیلاعف هئارا زا اهنآ زا
 .(1 لودج) دراد هدهعرب قالخ رهش ناونع هب ناهفصا رهش رد ییازسب شقن لاغتشا و اه تیلاعف هک

 ناهفصا رهش رد یرگشدرگ رد لاغتشا و اه تیلاعف -2 لودج

 رایسب اه هیوگ  داعبا
 مقفاوم

 یرظن مقفاوم
 مرادن

 رایسب مفلاخم
 مفلاخم

 فارحنا
 رایعم

 نیگنایم

یلاعف
 یرگشدرگ رد لاغتشا و اه ت

۱1d ناهفصا رهش رد تیلاعف نیرت مهم ناونع هب یرگشدرگ 
 دوش یم بوسحم

20.0 53.3 20.0 6.7 0 .812 
 

3.87 

11d و یهاگآ هدنهد ناشن ناهفصا یرهش یاه یزیر همانرب 
 .تسا یرگشدرگ هب یرهش نالوئسم یفاک هجوت

35.0 36.7 25.0 3.3 0 .863 4.03 

11d ناهفصا رد یرهش تینما یرارقرب رد ناریدم شالت 
 تسا بولطم

33.3 30.0 23.3 13.3 0 1.044 3.83 

11d رد یرگشدرگ تامدخ و اه تیلاعف ناگدنهد هئارا 
 دنراد یبولطم دركلمع ناهفصا

31.7 45.0 11.7 11.7 0 .956 3.97 

 9391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رهش تیقالخ رد هفلؤم نیا هک دهد یم ناشن هعلاطم تخاس ناسنا یرگشدرگ قالخ تالوصحم هفلؤم اب هطبار رد
 ناشن ار مقفاؤم رایسب و مقفاؤم حطس رد تارظن زا ییالاب دصرد ،اه نیگنایم هکارچ تسا هدوب رثؤم رایسب ناهفصا
 .دهد یم

 ناهفصا رهش رد تخاس ناسنا یرگشدرگ قالخ تالوصحم -0 لودج

 9391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 اهریغتم نیب هطبار لیلحت
 هدمآ تسدب نیگنایم هک اریز تسا نآ ندوب بولطم رگنایب ناهفصا رهش رد تیقالخ اب طبترم یاه هفلؤم یلک یسررب
 یاهریغتم یمامت عومجم زا هفلؤم نیا هک اجنآ زا دهد یم ناشن ار یبولطم تیعضو بولطم هنایم اب هسیاقم رد (119)
 یرگشدرگ ظاحل هب ناهفصا رهش هک تشاد ناعذا ناوت یم تسا هدش جارختسا یرگشدرگ رهش تیقالخ اب طبترم
 ،یرگشدرگ اب طبترم یاه تیفرظ ،اه هبذاج لماش اه هفلؤم نیا .تسا نارگشدرگ هاگدید زا یبولطم تیقالخ یاراد

 داعبا

 
 رایسب اه هیوگ 

 مقفاوم
 یرظن مقفاوم

 مرادن
 رایسب مفلاخم

 مفلاخم
 فارحنا
 رایعم

 نیگنایم

الوصحم
خاس ناسنا یرگشدرگ قالخ ت

 ت

31e 4.07 899. 0 5.0 21.7 35.0 38.3 دنراد یرگشدرگ هدیدپ هب تبسن ییالاب کرد نادنورهش 

20e یرهش یزیر همانرب رد تیقالخ رگنایب ناهفصا رد یرهش یحارط 
 .تسا یرگشدرگ رب دیکات اب

33.3 43.3 20.0 3.3 0 .821 4.07 

10e 4.02 948. 0 11.7 8.3 46.7 33.3 .دنراد ار نارگشدرگ تیاده یارب مزال تیقالخ یرهش مئالع 
22e رد یرهش تیقالخ رگنایب ناهفصا رهش رد دوجوم یاه هزوم 

 دنوش یم بوسحم یرگشدرگ هعسوت یاتسار

4.0 38.3 11.7 10.0 0 .962 4.08 

90e یاه یادادیور عاونا یرازگرب یارب ییالاب تیفرظ یاراد ناهفصا 
 .دشاب یم اراد ار رگشدرگ بذج یاتسار رد اه هراونشج و یرنه

40.0 36.7 15.0 8.3 0 .944 4.08 

10e 4.15 840. 0 1.7 23.3 33.3 41.7 .تسا هدش یحارط یرگشدرگ هعسوت فده اب دیرخ زکارم 

۱0e هدش هئارا تالوصحم یرگشدرگ یاه هبذاج فارطا دیرخ زکارم رد 
 .تسا ناگدننزای تیقالخ رگنایب نارگشدرگ دیرخ یارب

35.0 38.3 18.3 8.3 0 .939 4.00 

e10 هئارا تالوصحم یرگشدرگ یاه هبذاح فارطا دیرخ رکارم رد 
 گنهرف ناشخرد هتشذگ رگنایب نارگشدرگ دیرخ یارب هدش
 تسا ناهفصا

38.3 38.3 21.7 1.7 0 .812 4.13 

10e نارگشدرگ دیرخ یارب هدش هئارا تالوصحم دسر یم رظن هب 
 تسا یتادراو رتمک و تسا ناهفصا رهش نادنمرنه تخاس

35 38.3 25.0 1.7 0 .821 4.07 
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 تایبدا رد دوخ یاه یسررب رد 1(1120) چیپ و ثروشا هنیمز نیا رد .تسا هضرع لباق تالوصحم و ناشخرد هنیشیپ
 و یعیبط یتخانش ییابیز زا یوق کاردا و یرهش یاه هبذاج و دصاقم ندوب درف هب رصحنم هب هک یرهش یرگشدرگ
 .دنراد دیکات رهش یخیرات

 ناهفصا رهش رد یرگشدرگ رد تیقالخ هفلؤم دروم رد یا هنومن کت یت نومزآ جیاتن -71 لودج
 رایعم فارحنا نیگنایم دادعت  

Sig. (2-tailed) Mean Difference 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
 رهش رد تیقالخ
 ناهفصا

 
180 

 
3.4 

 
.55833 .000 .46667 

 الاب دح نییاپ دح

.3845 .5488 
 9 =بولطم هنایم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ناونع هب یعامتجا تیوه هفلؤم رد هک دهد یم ناشن نارگشدرگ هاگدید ساسا رب تارظن هدمآ تسدب یاه نیگنایم
 دوجو تیعضو نیا مه تسنج كیكفت هب هک تسا 911 اب ربارب ناهفصا یرگشدرگ رهش تیقالخ یاه هفلؤم زا یكی
 تیعضو اه خساپ یرظن هنایم ناونع هب 9 ددع اب هسیاقم رد هک تسا هدش هبساحم 119 یلک تیقالخ رد اما .دراد
 نارگشدرگ هاگدید زا هک تسا نآ رگنایب ،(11 لودج) هدمآ تسدب جیاتن رگید و جیاتن نیا .دهد یم ناشن ار یرتهب

 ناسنا یرگشدرگ قالخ تالوصحم هنیمز نیا رد .دوش یم هبساحم بولطم ناهفصا یتسیروت رهش رد تیقالخ
 ناهفصا رهش یرگشدرگ یلصا زکارم فارطا رد دشاب یم نارگشدرگ دییأت دروم هک یتسد عیانص عاونا دننام تخاس
 نینچمه .تسا هدش هنیمز نیا رد نارگشدرگ یالاب یدنمتیاضر بجوم دراد ناهفصا هتشذگ گنهرف رد هشیر هک
 زاین دروم یاه تخاس ریز رگید و یرهش تینما ،رباعم یحارط یاتسار رد ناهفصا رد یرهش نالوئسم یاه تیلاعف
 .(11 لودج) تسا نارگشدرگ هاگدید زا یرهش تیقالخ رگنایب نارگشدرگ

 تسنج رب دیکات اب یرگشدرگ رهش تیقالخ یاه هفلؤم اب طابترا رد هدمآ تسدب یاه خساپ هسیاقم -11 لودج

 یعامتجا تیوه  سنج
 

 یاه تیفرظ
 یرگشدرگ

 رد لاغتشا و اه تیلاعف یدنمتیاضر
 یرگشدرگ

 قالخ تالوصحم
 یرگشدرگ
 تخاس ناسنا

 تیقالخ

 3.5 4 3.8 3.9 4 4.3 نیگنایم درم

 55635. 56828. 57296. 60338. 41289. 50304. رایعم فارحنا

 3.4 4 4 4 4.2 4.3 نیگنایم نز

 52685. 55433. 50730. 54655. 40875. 44865. رایعم فارحنا

 لک
 

 3.4 4 3.9 3.9 4.1 4.3 نیگنایم

 54436. 55975. 56053. 58553. 41. 48456. رایعم فارحنا

 9391 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 نومزآ ،تسا یا هلصاف اه هداد تیهام نیا هب هجوت اب قیقحت یاه هفلؤم رگید و تیقالخ نیب هطبار کرد یارب
 یدنم تیاضر نازیم نیب هک تشاد ناعذا ناوت یم هدمآ تسدب جیاتن هب هجوت اب .تسا هدش هدافتسا نسریپ یگتسبمه
 نازیم هک اریز دراد دوجو تبثم میقتسم و رادانعم هطبار رهش یعامتجا تیوه و ناهفصا رهش رد تیقالخ زا یلک
 ود دروم رد .دنک یم دییأت ار تیعضو نیا (22212) هدش هبساحم یرادانعم حطس و (11112) هدمآ تسدب یگتسبمه
 تسین رادانعم هطبار نیا اما درادن دوجو هطبار دنچ ره تخاس ناسنا یرگشدرگ قالخ تالوصحم و تیقالخ هفلؤم

                                                                                                                                                               
1 -Ashworth and Page(2011) 
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 یرگشدرگ هتشاد ناعذا هک 0نهوک و سیفمم یاهرهش دروم رد 1(1220) لناک و نوسبیگ هنیمز نیا رد .(۱۱212)
 .دراد تقباطم تساهرهش و یرگشدرگ اب طبترم قالخ عیانص لاكشا زا یكی یخیرات

 قیقحت یاهریغتم نیب هطبار -21 لودج

 یعامتجا تیوه   هفلؤم
 

 یاه تیفرظ
 یرگشدرگ

 رد لاغتشا و اه تیلاعف یدنمتیاضر
 یرگشدرگ

 یرگشدرگ قالخ تالوصحم
 تخاس ناسنا

 رهش رد تیقالخ
 یرگشدرگ

 144. (**)817. (*)176. 170. (**)774. نسریپ رادقم

 055. 000. 018. 024. 000. یرادانعم حطس

 180 180 180 180 180 تادهاشم

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگهجیتن و یدنبعمج
 دصاقم هب لیدبت دوخ یاه تیقالخ شرورپ و یزیر همانرب اب دننکیم شالت هک دراد دوجو ایند رد یفلتخم دصاقم
 هب هک تساه لاس ناهفصا یگنهرف -یخیرات رهش مه ناریا رد .دنوش لیدبت یرگشدرگ رد درف هب رصحنم و رترب
 یاراد ناهفصا .دور یم رامش هب یجراخ صوصخ هب و یلخاد نرگشدرگ یارب یرگشدرگ دصقم كی ناونع
 زا قالخ یزیر همانرب ،لوصحم هب اه تیفرظ لیدبت دنیآرف اما دشاب یم یرگشدرگ لوصحم هنیمز رد یتاذ یاه لیسناتپ
 رهش نارگشدرگ هاگدید زا ایا هک تسا لاؤس نیا هب ییوگ خساپ رضاح شهوژپ فده .دور یم رامش هب تامازلا
 ؟دروآ رامش هب یرگشدرگ قالخ رهش كی ناوت یم ار ناهفصا
 لآ هدیا حطس رد تیقالخ نیا دنچ ره تسا یبولطم تیقالخ یاراد ناهفصا هک دهد یم ناشن قیقحت نیا یاه هتفای
 شقن داعبا زا یخرب بولطم تیعضو رد .دنک یم دییأت ار بولطم تیعضو هدش هبساحم یاه نیگنایم اما تسین
 نازیم رد دعب نیرت مهم ناونع هب یعامتجا تیوه هک دهد یم ناشن یرگشدرگ یسانش هنوگ کرد .دنراد یرتشیب

 خاک ،ماما دجسم ،ناهج شقن نادیم ؛لپ هس و یس دننام یخیرات یاه هبذاج رد ناوت یم ار نآ لیالد هک تسا تیقالخ
 ناعذا هک 1نهوک و سیفمم یاهرهش دروم رد 9(1220) لناک و نوسبیگ مه هنیمز نیا رد .درک وجتسج نوتس لهچ
 رگید جیاتن .دراد تقباطم تسه اهرهش و یرگشدرگ اب طبترم قالخ عیانص لاكشا زا یكی یخیرات یرگشدرگ هتشاد
 رهش رد یرگشدرگ تیقالخ کرد رد یدایز ریثأت تیسنج هک تسا نآ رگنایب قیقحت یاه هتفای دروم رد قیقحت
 دوجو اه تیقالخ زا کرد رد یراكشآ توافت هک تسا نایگنایب هدمآ تسدب یاه نیگنایم ریز تسا هتشادن ناهفصا
 تیقالخ اب طبترم یاهریغتم رتشیب هتبلا درمشرب ناهفصا رهش رد تیقالخ یاهرایعم عونت رد دیاب ار هتفای نیا هک درادن
 تیوه ،تینما دننام ییاهریغتم .تسا کرتشم یرگشدرگ قالخ رهش کرد یاتسار رد یسنج هورگ ود ره هاگدید زا
 یاهریغتم دروم رد لباقم رد و تسا کرتشم یسنج هورگ ود نیب فلتخم داعبا رد یرگشدرگ یاه تیفرظ و یعامتجا
 اهریغتم نیب هطبار کرد یارب تیاهن رد .دراد دوجو توافت هورگ ود نیب دیرخ زکارم یحارط دننام تخاس ناسنا
 تیقالخ ریغتم اب دراد یدایز تاکرتشم یسنج هورگ ود نیب هک ییاهریغتم دروم رد هک تساد ناعذا ناوت یم
 ناسنا یرگشدرگ قالخ تالوصحم ریغتم ود نیب و دراد دوجو یرادانعم هطبار ناهفصا رد یرگشدرگ یاه یرهش

                                                                                                                                                               
1 Gibson and Connel (2007) 
2 -Memphis and Cohen 
3 -Gibson and Connel(2007) 
4 -Memphis and Cohen 
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 مهس هک دومن ناعذا ناوت یم نیاربانب تسین رادانعم هطبار نیا اما دراد دوجو هطبار دنچ ره قالخ رهش و تخاس
 رد تخاس ناسنا یاه هفلؤم هب تبسن یرتشیب ریثأت یتیریدم دركلمع زین و ناهفصا رنه و گنهرف و یتاذ یاه تیفرظ
 .دراد ناهفصا یرگشدرگ یرهش تیقالخ
 :عبانم
 همانرب و تاعلاطم زکرم ،«قفومان و قفوم یاهرهش زا یدروم هعلاطم ،اه تسایس ،میهافم :قالخ رهش تسشن» :(1191) نارهم ،یمیهاربا

 .نارهت ،نارواین یارسگنهرف ،هامریت ،نارهت رهش یزیر

 و تاعلاطم زکرم .(اه صخاش و یرظن ینابم) قالخ رهش .(0391) لوسرلادبع ،هداز حالف ،ماهلا ،اهاد ،نسحم ،یلعدارم ،دمحم ،یمیحر
 .0391 دادرم -131 هرامش ،رهش شناد ،یداصتقا و یعامتجا روما ،تیریدم یزیر همانرب و تاعلاطم تنواعم ،نارهت رهش یزیر همانرب

191) یقتدمحم ،ییامنهر  .نارهت هاگشناد تاراشتنا ،یرگشدرگ یایفارغج ،(1

 و قالخ یاهرهش داجیا رد یعامتجا عونت شقن یسررب ،(2391) ،یلع ،ینذؤم ،یدهم ،هدس یبیدا ،یلع ،ینابر ،یلع ،یناگساروخ ینابر
 .2391 راهب ،10 هرامش ،هعسوت و ایفارغج همانلصف .ناهفصا رهش :هعلاطم دروم روآون

 ساسا رب یرهش یرگشدرگ تیفرظ و تیفیک شجنس .(3191) یفطصم ،یدیشر ،یلع ،ینیسح ،دمحم ،درف ینابعش ،كنارف ،ینیدلا فیس
 صص ،3191 راهب ،11 هرامش ،یناسنا یایفارغج یاه شهوژپ .ناهفصا رهش :یدروم هنومن ،نابزیم هعماج و نارگشدرگ یراتفر یوگلا

11-11. 

 ،لوا لاس ،یعامتجا هافر یشهوژپ و یملع همانلصف ،یرظن بوچراچ و یلصا میهافم :یعامتجا هیامرس ،(1191) میرم ،یناث نایفیرش
 .11-۱:صص ،مود هرامش

 رهش یاه صخاش ظاحل زا ناهفصا رهش هناگ هدزناپ قطانم یدنب حطس .(9391) همطاف ،نامیا ،نسحم ،ییاقس ،اضر ،یدابآ كلم یراتخم
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