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08/٩/398 :هلاقم تفایرد خیرات  13/68/٩398 :هلاقم شریذپ خیرات  ٩

 هدیکچ
 یاههفلوم ریثات یسررب شهوژپ نیا فده .دنراد یرهش هعسوت رد یمهم شقن رگشدرگ بذج یاهناكم نیرتمهم ناونع هب اهرهش
 .تسا یلیلحت-یفیصوت ارجا شور رظن زا و تسا یدربراک فده رظن زا شهوژپ .تسا یرهش یرگشدرگ رب رثوم یراتخاس نورد
 لومرف زا هنومن مجح باختنا یارب .دنهدیم لیكشت نیلوسم و نارگشدرگ ،اهراوناخ تسرپرس هورگ هس ار شهوژپ یرامآ هعماج
 نیلوسم هورگ رد و همانشسرپ 110 دادعت نارگشدرگ هورگ رد ،همانشسرپ 015 دادعت اهراوناخ نیب رد هک تسا هدش هدافتسا نارکوک
 لدم زا و ،نویسرگر نومزآ ،نوسریپ یگتسبمه بیرض زا اههداد لیلحت و هیزجت یارب.تسا هدش باختنا همانشسرپ 15 دادعت

holsat هدش هدافتسا نارگشدرگ هاگدید زا یرگشدرگ هعسوت و دشر یور رب راتخاسره دركلمع زا تیاضر ندومن صخشم یارب 
 ندروآ تسد هب هفلؤم هب طوبرم یداصتقا ریغتم رد تیاضر حطس نیرتالاب دهدیم ناشن HOLSAT لدم اب شهوژپ جیاتن .تسا
 زا تیامح یطیحم ریغتم رد ،(5/1)یگدنز درادناتسا حطس اقترا طوبرم یگنهرف -یعامتجا ریغتمرد ،(52/0) تیاضر حطس اب هبرجت
 جیاتن.تسا هدوب (-66/1)یرگشدرگ هنیمز رد یتلود ریغ یاهداهن تیلاعف هب طوبرم یداهن ریغتم رد و (61/0)یرگشدرگ قطانم

 جیاتن نینچمه .دنراد یرهش یرگشدرگ هعسوت و دشر اب یرادانعم هطبار اهریغتم یمامت هک دهدیم ناشن نوسریپ یگتسبمه بیرض
5 یاتب بیرض اب یداهن راتخاس ریغتم اهراوناخ رظن زا هک داد ناشن هناگدنچ نویسرگر لیلحت  راتخاس ریغتم نارگشدرگ رظن زا ،25/1
 رب ار یراذگ ریثات نیرتشیب 000/1 یاتب بیرض اب یطیحم راتخاس ریغتم نیلوسم رظن زا و 505/1 یاتب بیرض اب یگنهرف -یعامتجا
 .دنا هتشاد هاگولگ رهش یرگشدرگ هعسوت
 هاگولگ رهش ،یدنمتیاضر ،نویسرگر لیلحت ،رادیاپ هعسوت ،یرگشدرگ :یدیلک ناگژاو

                                                                                                                                                               
 هعلاطم)یرهش یرگشدرگ رادیاپ هعسوت و دشر رد یداهن و یطیحم ،یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا یاهراتخاس لیلحت ناونع اب یرتکد هلاسر زا هدش هتفرگرب هلاقم نیا-8
 (هاگولگ ناتسرهش :یدروم
 Dr.zandmoghadam@gmail.com (لوئسم هدنسیون) -3
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 همدقم
 .(Boqvida-Portugal et al,2016: 82) تسا ییایفارغج یاهدیدپ ،ناهج گرزب عیانص زا یکی ناونع هب یرگشدرگ
 :Stasiukynasmet et al,2013 )تساهروشک هعسوت یداصتقا و یعامتجا یاهتسایس زا یمهم شخب یرگشدرگ

 دوبهب یهجوت روخرد دح ات ار شیوخ تیعضو دناهتسناوت تفایهر نیا یریگراکب اب اهروشک زا یرایسب .(929
 عیانص نایم رد ار دشر نیرتباتشرپ هک تسیداصتقا یاهتیلاعف نیرتگرزب زا یکی تعنص نیا ورنیا زا دنشخب

 یرهش یحاون .تسارهش ،یرگشدرگ ییاضف یاهوگلا  زا یکی ؛(Scott and Lemieux,2010: 146) تساراد ناهج
 دندرگ یم بوسحم یمهم یرگشدرگ دصاقم ًاابلاغ دنراد یدایز رایسب یگنهرف و یخیرات یاه هبذاج هکنآ تلع هب

 ،اه كراپ ،یشزرو یاه مویداتسا ،اهرتائت ،دوبدای یاهانب ،اه هزوم لماش یگرزب و عونتم یاه هبذاج ًاالومعماهرهش
 هدوب اراد روهشم دارفا اب مهم ثداوح هب طوبرم ییاه ناکم و یخیرات یرامعم اب یقطانم ،دیرخ زکارم ،یزابرهش
 یاه هبذاج هک یتروص رد یتح نیا رب هوالع .(33 :9398 ،رورپ) دنک یم بذج ار یرایسب نارگشدرگ دوخ نیا هک
 اب هطبار رد ار ییاضف رولبت ،یناکم یگتفای تینیع رد اهرهش هک اجنآ زا دنشاب عقاو یرهش ریغ قطانم رد یرگشدرگ
 ،تنوکس لحم اریز .دنوش یم زکرمتم اهرهش رد نارگشدرگ زا یدایز مجح مه زاب دنهد یم لکش دوخ نوماریپ

 فارطا قطانم زا ناگدننک دیدزاب هک دنا عقاو اهرهش رد یرگشدرگ تامدخ ریاس لقن و لمح ،تاطابترا ،اذغ سیورس
 یاه ههد رد ار ناهج یرگشدرگ یاهدنور هک یدصاقم نیرت مهم زا یکی .دننک یم هدافتسا اهنآ زا رهش دوخ و رهش
 نیرت یلصا زا یکی هب ار دصاقم نیا ،تدم هاتوک یاهرفس دشر .تسا یرهش زکارم ،هداد رارق ریثات تحت هتشذگ
 دصاقم رتشیب رد نارگشدرگ رفس تدم نیگنایم شهاک رد ار دوخ ،هلاسم نیا .تسا هدومن لیدبت یرگشدرگ زکارم
 هب و داد حیضوتریخا یاهلاس رد یگدنز کبس رییغت اب ،ناوت یم یدودح ات ار هلئسم نیا .تسا هداد ناشن ایند
 هتشذگ هب تبسن ،یلغش ینماان دوجو اب مدرم ،هزورما .تسا هدش لیدبت اهناسنا یگدنز رد هلئسم نیرتدنمشزرا

 ینالوط تالیطعت کی هب ،ار هاتوک ترفاسم نیدنچ مدرم و هدش رتهدرشف تغارف تاقوا .دننکیم راک رت تخس
 دنشاب یسرتسد لباق تعرس هب و یتحار هب هک دنهاوخیم ار یرگشدرگ دصاقم مدرم ،نیاربانب .دنهدیم حیجرت
 تامادقا و اهیزیرهمانرب اب هک دشابیم یرگشدرگ ناوارف یاههبذاج یاراد هاگولگ رهش .(93 :0398 ،یبن هجاوخ)
-یراذگ هیامرس و یرگشدرگ ناوارف یاههبذاج هب هجوت اب هاگولگ رهش یفرط زا .تفای تسد نآ هب ناوتیم یساسا
 هب ار دوخ یطیحم تسیز و یسایس ،یگنهرف ،یعامتجا ،یداصتقا هعسوت ریسم دناوتیم نآ رد ریخا یاه لاس یاه
 ،ناردنزام ناتسا ینعی هعلاطم دروم هدودحم رد .(00 :0398 ،یبن هجاوخ) دنک یط ناردنزام ناتسا لک هارمه
 ،دایز بآ عبانم ،یلگنج و یعترم ششوپ ،یفارگوپوت ،ییایفارغج ،یمیلقا یاهیگژیو دوجو لیلد هب هاگولگرهش
-یم بوسحم هقطنم یرگشدرگ و یتسیروت یوق یاههبذاج زا ،ددعتم یاههاگراکش و شحو تایح ،زبسرس قطانم
 هتخانش ناتسلگ و ناردنزام زرم ناونع هب و تسا یتایح یاهقطنم تسادیپ شمان زا هک روطنامه هاگولگرهش ،دوش
 هداج یایاقب ،دابلک قدنخ ای رج دوجو ،نیدوارگ یخیرات هپت دوجو نوچمه یرگشدرگ یاهتیلباق لیلدب ،دوشیم
 – ناغماد هداج ریسم رد هک رکب و زبسرس یاهلگنج و مارا یایرد ،یرایرهش هناخ ،هاچدیفس ناتسروگ ،یسابع هاش
 یاهعسوت یاراد دایز هوقلاب یاهناوت دوجو اب یلو دیآیم رامش هب ناتسا یرگشدرگ یاههبذاج زا دراد رارق دهشم
 ریثأت تحت هک تسا هدوب حرطم یرگشدرگ دصقم کی ناونع هب هاگولگ رهش ،ریخا یاه لاس رد دشابیم نوگمهان
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 رب یا هدمع ریثأت هک تسا هتفرگ رارق یرگشدرگ هعسوت زا لصاح یطیحم تسیز ،یعامتجا ،یداصتقا یاهدمایپ
 یارب نانچمه ،ناوارف یرگشدرگ یاههبذاج و اهتیلباق دوجو اب رهش نیا تسا هتشاد هاگولگرهش یرهش یرادیاپ
 نیا ،قیقحت عوضوم تیمها نتفرگ رظن رد اب و روظنم نیدب .دناهناگیب نآ اب یاهزادنا ات و انشآان یلخاد نارگشدرگ
 یاهرتسب هلمج زا هاگولگ رهشرد .تسا یرهش یرگشدرگ یراتخاس نورد یاههفلومریثات لیلحت لابند هب شهوژپ
  :دراد ترورض نآ یارب یزیر همانرب هجیتنرد و یرگشدرگ هعسوتورگشدرگ بذج یارب هدامآ
  زبسرس یاه لگنج ،رزخ یایرد یابیز لحاوس:ناوارف یعیبط یایهم تاناکما زا یرادروخرب
  یمیلقا بسانم تیعقوم زا یرادروخرب
 یرگشدرگ هعسوت یارب دعتسم و مزال یاه لیسناتپ نتشاد
  سدقم دهشم یترایز ریسمرد نتفرگرارق
  نارهت و ناتسلگ ،نانمس یاهناتسا یاهرازاب هب یسرتسد
 رهش یرگشدرگرب یریثات هچ یراتخاس نورد یاههفلوم لیلحت هک تسا یلک لاوس نیا هب خساپ یپ رد شهوژپ نیا
 ؟دنراد هاگولگ
 قیقحت هنیشیپ
 هعلاطم یلحاس یاهرهشرد یرگشدرگ هعسوت یجنس ناکما ناونع تحت ،یشهوژپ رد (0398)ناراکمه و یبایماک
 یناسنا عماج هجوت دروم رود یاه هتشذگ زا هک تسا یا هدیدپ یرگشدرگ هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب زگردنب یدروم
 دشر رضاح رصع رد تسا هداد همادا دوخ ییایوپ هب یخیرات و یداصتقا یعامتجا توافتم یاهزاین بسح رب و هدوب
 زبس یاضف دوبمک هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیوب هتخیسگ ماجل ینیشن رهش نآ بقاعتم و تیعمج نوزفا زور
 هدروآ دوجو هب یعیبط یاه ییابیز زا هدافتسا تغارف تاقوا نارذگ ظاحل زا ار یناوارف تالکشم اهرهش یگدولآ
398)ناراکمه وییاباب.تسا  یاه دیدهت و اه تصرف ؛اه فعض ؛اه توق یسررب ناونع تحت ،یشهوژپ رد (0
 و تاناکما ندوب بسانمان هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب ،SWOT لدم زا هدافتسا اب یقرش ناجیابرذآ ناتسا رد یرگشدرگ
 ندنام هتخانشان ؛هدودحم مدرم اب نارگشدرگ گنهرف نایم ضراعت ؛ریذپ رگشدرگ طاقن یخرب ییانب ریز تازیهجت
 نیرتمهم زا ؛یتماقا و ییاریذپ یاه دحاو رب رمتسم و یفاک تراظن مدع ؛هقطنم یرگشدرگ یاه هبذاج زا یضعب
 یبایزرا فده اب یشهوژپ رد (1398)ناراکمه و یراسکاخ.دوش یم بوسحم ناتسا یرگشدرگ یارب تادیدهت
 هک دنا هدیسر هجیتن نیا هب ،رسلباب رهش مدرم یگدنز دروخرب هوحن رب یرهش یرگشدرگ ،یگنهرف –یعامتجا تاریثات
 تابثا اه یزیر همانرب رد تعنص نیا هب هجوت موزل هک هتفرگ رارق دییات دروم یرهش یرگشدرگ ریثات مدرم هاگدید زا
 .دیامن یم

 جیاتن.swot لدم زا هدافتسا اب هیکرت روشک رد یرهش یرگشدرگ یبایزرا ،ناونع تحت یشهوژپ رد (0863)اکآ نسح
 اه یراذگ  هیامرس ،اه هزیگنا نکیل تسا دنم هرهب یرگشدرگ هنیمزرد یناوارف یاه تیلباق زا هیکرت هکدهد یم ناشن قیقحت
 یدنک دنور زا هنارتیدم هزوح یرگشدرگ یاه دصقم ریاس اب هسیاقم رد ،هدوبن یفاک عوضوم نیا یارب اه قوشم و
 یاه تیولوا و اه تیزم و یناهج یرگشدرگ تارییغت طیارشرد بسانم یاه تسایس ذاختا تروصرد تسا رادروخرب
 نچ ناه .دوش لیدبت یناهج حطسرد یرگشدرگ زکارم نیرتمهمزا یکی هب تدم هاتوکرد دناوت یم هیکرت ،نارگشدرگ
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(863  گنهرف رب یرگشدرگ هک دهدیم ناشن قیقحت جیاتن ،انغ روشک رد یرهش یرگشدرگ ناونع هب یشهوژپ رد (0
 و هدش هقطنم یرامعم و موسر و بادا هب قلعت نازیم نتفر الاب ببس هکلب تسا هتشادن یفنم تارثا روشک نیا مدرم
 .تسا هدش رگشدرگ بذج ببس هقطنم مدرم یالاب هیحور و هدش تاناکما دوبهب ببس
 یرظن ینابم
 ناکم زا هنابش تبیغ مزلتسم هک تسا حیرفت ای تغارف تاقوا نارذگ تیلاعف زا یعون یرگشدرگ ،ییایفارغج دعب رد
 هار نیرتهب ار یرگشدرگ ،ناهج یاهروشک زا یرایسب نونکا مه .(Alineja &Razaghi ،43:2012) .تسا ینوکسم
 ،تلع نیمه هب و دننادیم یداصتقا راشرس یاهدمآرد هب یبایتسد و یللملا نیب مهافت داجیا ،گنهرف یالتعا یارب
 دلوم کی ناونع هب یرگشدرگ رب اکتا (31 ،6398 ،نارگید و یثراو) تسا هتفرگ رارق اهروشک صاخ هجوت دروم
 عیانص رد دوکر راچد هک یا هریزج حالطصا هب و هداتفا رود ،یوزنم عماوج رد ًااصوصخ یا هدنیازف روط هب یداصتقا

 هب ،تسا راذگریثات فلتخم تامدخ و اهشخب رب یحاون نیا هب نارگشدرگ دورو .تسا هتفای تیمها ،دنا هدش یتنس
 دوش یم یحاون نیا هدنکارپ و قرفتم تیعمج شبنج و ییایوپ بجوم و دهدیم شیازفا ار لاغتشا داجیا هک یا هنوگ
(164:Currie and Falconer, 2014). موس هرازه یساسا زاین و ناسنا یاهتیلاعف مراهچ شخب ناونع هب یرگشدرگ 
 .(Sofeska,2016: 140)تسا شهاک لاحرد یداصتقا یاهتیلاعف ریاس دوس هک ینامز رد
 دراو ثروشآ یاههیرظن اب 6338 ههد لیاوا زا هک تسا یرگشدرگ تاعلاطم رد دیدج یاهخاش یرهش یرگشدرگ
 ،یرگشدرگ تعنص رد قفوم یاهروشک زا یرایسب رد .(168 :0398 ،عمال قرب و یرقاب)تسا هدش یرگشدرگ تایبدا

 ندوب اراد تلع هب یرهش زکارم .(398 :0398 ،یراکمه و هزمح)تسا یرگشدرگ هعسوت ساسا و هیاپ رهش
 .(138 :0398 ،ناراکمه و ناینیما)دنوش یم بوسحم یمهم یرگشدرگ دصاقم ابلاغ ،یگنهرف و یخیرات یاه هبذاج
 و تاناکما ،نوگانوگ یاههبذاج هیاپ رب فلتخم یاههزیگنا اب رهش هب ترفاسم زا تسا ترابع یرهش یرگشدرگ
 اب اهرهش .(368 :0398 ،ناراکمه و روپدارم)دنکیم داجیا هزیگنا و تیباذج صخش رد هک یرهش تالیهست

 زکارم ،یزاب رهش ،اه كراپ ،یشزرو یاه مویداتسا ،رتائت یاه نلاس ،دوبدای یاهانب ،اه هزوم :لماش عونتم یاه هبذاج
 یرایسب نارگشدرگ بذاج ،روهشم دارفا ای مهم ثداوح هب طوبرم ییاه ناکم و یخیرات یرامعم اب قطانم ،دیرخ
 ریاس و لقن و لمح تاطابترا ،اذغ ورس ،تنوکس لحم :ریظن یرگشدرگ تاناکما زا یدایز مجح نیاربانب .دنتسه
 دننک یم هدافتسا نآ زا ،رهش دوخ و ،فارطا قطانم زا ناگدننک دیدزاب هک دنا عقاو اهرهش رد ،یرگشدرگ تامدخ
 ،یداصتقا ،یطیحم یاه هبنج نایم لداعت دنمزاین هیحان کی رد یرگشدرگ هعسوت تیقفوم .(13 :1398 ،ییاسهل)
  .(388 :0398 ،ناراکمه و روپمیهاربا) تسا یگنهرف و یعامتجا
 و گرزب یاهرهشرد هدش هتشابنا یاه تورث زا یشخب لاقتنا بجوم هخرچ کی رد یرگشدرگ ؛یداصتقا رظن زا

 یشخب عونت بجوم دناوت یم یرگشدرگ هعسوت.ددرگیم یرگشدرگ یاه تیلباق یاراد و کچوک یاهرهش هب یتعنص
 یفنم جیاتن یخرب ندش یفتنم هب تیاهنرد هک دیامن بذج دوخ هب ار ناراکیب زا یدصرد و هدیدرگ اهروشک داصتقا هب
 ای و هقطنم کی رد یرگشدرگ شرتسگ؛ یگنهرف یعامتجا رظن زا (9398 ،9 ،یرافغ).ددرگ رجنم یراکیب زا یشان
 و تیوقت ،اهنآ گنهرف و یلحم عماوج هب رتشیب مارتحا ،یلحم داصتقا تیوقت و ییافکدوخ:دننام یموب هیحان کی
 ینابم بیرخت ،یگنهرف مجاهت ،تیانج و مرج نازیم شیزفا ،یلغش یاه تصرف شیازفا ،یگنهرف یاه تنس موادت



 946 ...یراتخاس نورد یاه هفلوم لیلحت

 هبناجود لماعت نیا رد زین یرهش تیریدم و رهش هک دنچره .(1198 ،٩93 ،ینامرک یرون) .دوش یم یشزرا و یداقتعا
 یتغارف زاین یوگخساپ هک مهم یرما درادرب ماگ رگشدرگ یگنهرف یعامتجا یاهزاین نیمات یاتسار رد تسا زیرگان

 بجوم هیحان کی ای و هقطنم کی رد یرگشدرگ شرتسگ هعسوت لاحره هب.دشاب  یم زین رهشرد نکاس نادنورهش
 رد نآ تبثم راثآ تیوقنزینو یفنم راثآ زا یریگولج تهج تسیاب  یم و هدیدرگ هقطنم نآ یگنهرف و یعامتجا تارییغت

 .تسا یا هدیچیپ هطبار تسیز طیحم و یرگشدرگ نیب هطبار .(9198 ،99 ،یناتسهد).دریگ رارق یسررب دروم هعماج
 یدراوم .دشاب هتشاد تسیز طیحم رب یرابنایز تارثا دناوت یم هک تسا یدایز یاه تیلاعف هدنرادربرد هدیدپ نیا
 و امیپاوه تکرح زا یشان ادص و اوه یگدولآ ،نارگشدرگ طسوت هلابز دیلوت ،اه بالضاف طسوت بآ یگدولآ نوچمه
 ناسنا لماعت شیازفا ،هعسوت هب دناوت یم لباقمرد و(9398 ،18ناراکمهو یمشاه).تسا تارثا نیا هلمج زا اه لیبموتا
 زکرمرد یطیحم تسیز لئاسم هزورما دنک کمک مهافت و حلص هب هجیتنرد و رگیدکی اب فلتخم یاه گنهرف و اه
 هزوحرد.دوش یم ماجنا نآزا یطیحم تسیز تارثا هب هجوت نودب یدایز رایسب ییاه هژورپ اما ؛دراد رارق اه یزیر همانرب

 نیا هب یرگشدرگ هکنیا اصوصخ تسا تیمها زئاح رایسب و هدوب هلئسم نیرت هدمع تسیز طیحم تیفیک یناهج
 اهنآ هلیسو هب هک تسا ینیناوق و یناسنا تالماعت لماش یداهن دعب (9398 ،93یردیح)دراد دیدش یگتسباو هلئسم
 ،نیناوق بیوصت ،تدم دنلب یهدنامزاس و هرادا ییاناوت ،یلام بسانم نیمات لماش دنوش یم ییامنهار تالماعت نیا
 هلئسم نیا(6398 ،61 ،یدمحم اقآ)تسا اهنامزاس و اه داهن یگنهامه و طابترا بسانم ینوناق ماظن و هاگتسد نییعت
 طیحم ،هعماج زا معا داعبا و بناوج مامت دیاب مینک تفرشیپ یرگشدرگ هعسوترد میهاوخ یم رگا هک تسا راکشآ
 (٩198 ،63 یمدق) میریگب رظن رد ار یداهن راتخاس نینچمه و گنهرف ،داصتقا ،تسیز
 هعلاطم دروم هدودحم
 ات هقیقد ٩9و هجرد 90و یلامش ضرع هقیقد 00و هجرد 09 ات هقیقد 09 و هجرد 09 یاهرادم نیب هاگولگ ناتسرهش
 راتکه 661یبیرقت تعسو هب هاگولگ رهش ،تسا هدش عقاو چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش ضرع هقیقد68 و هجرد 10
 رد هاگولگ ناتسرهش تسا هتفرگ رارق یلامش ضرع 09 91 ٩9و یرهش لوط 90 11 89 یایفارغج تاصتخم رد
98 لاس رد هاگولگ ناتسرهش تیعمج .تسا ناتسرهش نیا زکرم هاگولگ رهش و هدش عقاو ناردنزام ناتسا قرش 63، 
 .(00 :0398 ،یبن هجاوخ) تسا  هدوب رفن ٩1119 اب ربارب

 
 هعلاطم دروم هقظنم یسایس تیعقوم .1لکش

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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 قیقحت شور
 زج عون رظن زا و تسا هدش هدافتسا یلیلحت و یفیصوت شور زا قیقحت نیا رد تالاوس و فادها یاتسار رد
 نایب هب یفیصوت شور زا ادتبا روظنم نیدب .دوش یم بوسحم یفیک و یمک تاعالطا رظن زا و ،یدربراک تاقیقحت
 شور زا هدافتسا اب .تسا هدش هتخادرپ قیقحت یرظن بوچراهچ و فیراعت هئارا؛ نیشیپ تاعلاطم و تسدارف دانسا
 یرهش یرگشدرگ هعسوت و دشر رد یطیحم و یداهن ،یگنهرف یعامتجا ،یداصتقا یاهراتخاس لیلحت هب ،یلیلحت
  .دوش یم هتخادرپ
 اه هداد یروآ درگ و رازبا شور
 شور قیرط زا یرظن تایبدا و یصصخت نوتم ادتبا هک یا هناخباتک و یدانسا لماش :اه هداد یروآ درگ و رازبا شور
 شور زا .تفرگ رارق یواکاو دروم( ،اه باتک ،اه حرط ،تالجم ،تالاقم ،بتک یسررب) یا هناخباتک و یدانسا یاه
 و هاگولگ یرگشدرگ تاناکما زا یهاگآ روظنم هب همانشسرپ لیمکت و هدهاشم لماش هک ،یشیامیپ و ینادیم یاه
 هب رفس هبرجت صوصخ رد نارگشدرگ هاگدید و نارگشدرگ اب ریگرد فلتخم تارادا و نیلوسم یاه هاگدید و همانرب
  .دش لیمکت همانشسرپ هاگولگ رد یرگشدرگ تعنص صوصخ رد هاگولگ رد نکاس مدرم هاگدید و هاگولگ
  هنومن مجح و یرامآ هعماج
 یالاب اهنآ نس و هاگولگ رهشرد نکاس هک یدارفا هیلک ینعی (نابزیم هعماج)یلحم مدرم ،قیقحت نیا رد یرامآ هعماج
 یباختنا هنومن مجح .دننک یم دیدزاب هاگولگ رهش زا هک یناگدننکدیدزاب و نارگشدرگ و یلحم نیلوسم .تسا لاس 18
 هنومن مجح.دش نییعت اه هنومن دادعت نارکوک لومرف زا هدافتسا اب هک دشابیم رفن 8٩9 شهوژپ نیا رد یلحم مدرم زا
 ،(دش هدروا تسد هب طبترم نیلوسم زا هک هیحان نیا هب نارگشدرگ دورو نازیم زا یدروآرب)نارگشدرگ زا یباختنا
 یارب یباختنا هنومن مجح.دنا هدش باختنا یفداصت هویش هب و نارکوک لومرف زا هدافتسا اب رفن 668 شهوژپ نیارد
 مامت و دنمفده تروص هب و زاین دروم هنومن دادعت و مجح هب هجوت اب زین رما نیصصختم و نیلوسم ،ناسانشراک
 .دش نییعت رفن 69 یرامش
 یبسن هب هجوت اب اهریغتم نیب هطبار یسررب یارب ،نوسریپ یگتسبمه بیرض نومزآزا اههداد لیلحت و هیزجت یارب
 هدافتسا هتسباو ریغتم رب قیقحت لقتسم یاهریغتم میقتسم تاریثات یگنوگچ یارب هناگدنچ نویسرگر زا اهریغتم ندوب
 هعسوت و دشر یور رب راتخاسره درکلمع زا تیاضر ندومن صخشم یارب holsat لدم زا تیاهنرد ،.دیدرگ
 .تسا هدش هدافتسا نارگشدرگ هاگدید زا یرگشدرگ
  قیقحت تایضرف
 .دراد دوجو هطبار هاگولگ یرهش یرگشدرگ هعسوت دشرو یداصتقا راتخاس نیب .8

 .دراد دوجو هطبار هاگولگ یرهش یرگشدرگ هعسوت دشرو یگنهرف -یعامتجا یاهراتخاس نیب .3

 .دراد دوجو هطبار هاگولگ یرهش یرگشدرگ هعسوت و یطیحم راتخاس نیب .9

 .دراد دوجو هطبار هاگولگ یرهش یرگشدرگ هعسوت و یداهن راتخاس نیب .1
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 قیقحت رد یسررب دروم یاه صخاش و داعبا
 نیلوسم ،نارگشدرگ ،راوناخ هورگ هس هاگدیدزا یداصتقا دعب صخاش .1 هرامش لودج

 نیلوسم ،نارگشدرگ ،راوناخ هورگ هس هاگدیدزا یگنهرف – یعامتجادعب صخاش .2 هرامش لودج

 نیلوسم ،راوناخ ،نارگشدرگ هورگ هس هاگدید زا یداهن دعب یاه صخاش.3هرامش لودج

 نیلوسم ،نارگشدرگ ،راوناخ ،هورگ هس هاگدید زا یطیحمدعب یاه صخاش .4 هرامش لودج

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هاگولگ رهش یرگشدرگ هعسوتو دشر رد اهراتخاس ریثات نازیم لیلحت
 یرگشدرگرد رثوم یاهراتخاس شجنس هب هاگولگرهش یرگشدرگ دشر رد اهراتخاس ریثات نازیم لیلحت روظنم هب
 رب ناشدوخ هبون هب دناهتسناوت یداهن و یطیحم ،یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا زا معا فلتخم لئاسم ایآ هک میتخادرپ

 هتسباو ریغتم
 ریغتم
 لقتسم

 یداصتقا دعب یاه صخاش

 هعسوت و دشر
 یرگشدرگ

 راتخاس
 یداصتقا

 راوناخ هاگدید زا

 داجیا 1یرگشدرگ زا لصاح دمآرد زا مدرم زادنا سپ شیازفا .9 یرگشدرگ هب تالوصحم شورف قیرط زا دمآرد شیازفا .3 یلحم راک و بسک قنور .8
 شیازفا ..3یراکیب شهاک .1ناناوج ترجاهم مدع زا یریگولج .٩دیدج یاه یراذگ  هیامرس بذج .0هدید شزومآ و رهام راک یورین .0یلغش یاه تصرف
 هقطنم رد زاس و تخاس شیازفا .38 یلخاد تالوصحم رد عونت داجیا .88 نکسم و نیمز تمیق شیازفا .68اهالاک تمیق

 :نارگشدرگ هاگدید زا
 لابق رد هبرجت بسک 1 یلحم نینکاس یارب یلغش یاه تصرف شیازفا .9 یلحم نینکاس یارب دمآرد شیازفا .3 یلحم راک و بسک قنور و یداصتقا عفانم .8
 اهالاک زا یرایسب تمیق شیازفا .0 کلم تمیق شیازفا .0 یلام هنیزه
 نالوسم هاگدید زا

 تامدخ و اهالاک تمیق شیازفا .1 یگدنز حطس نتفرالاب و دمآرد شیازفا .9 یراکیب شهاک..3یلحم نینکاس یارب یلغش یاه تصرف داجیا ..8

 یگنهرف - یعامتجا دعب یاه صخاش لقتسم ریغتم هتسباو ریغتم

 هعسوت و دشر
 یرگشدرگ

 راتخاس
 - یعامتجا
 یگنهرف

 راوناخ هاگدید زا

 اه مسارم عون ریغ .0ناناوج یراب ودنب یب شیازفا .1 تیانج و مرج نازیم شیازفا .9یمومع تامدخ و تاناکما دوبهب .3یگدنز حطس نتفرالاب.8
 یلحم و یتنس مسارم و اه تنس و بادآ دوبهب .0 (...و یسورع فیرادازع)
 نارگشدرگ هاگدید زا
 یمومع تامدخ و اه نابایخ و اه هداج تیعضو دوبهب .9نارگشدرگ دورو اب یگنهرف تالکشم شیازف ا.3یگدنز درادناتسا حطس اقترا.8 .
 نالوسم هاگدید زا

 یرادا و ینامرد ،یتشادهب تامدخ و تاناکما دوبهب .9.و نابایخ ،هداج عضو دوبهب .3یگدنز درادناتسا حطس نتفرالاب..8

 هتسباو ریغتم
 ریغتم
 لقتسم

 یداهن دعب یاه صخاش

 هعسوت و دشر
 یرگشدرگ

 راتخاس
 یداهن

 راوناخ هاگدید زا

 یرکشدرگ شرتسگ هنیمز رد لاعف یتلودریغ یاه لکشترد تیوضع .9یرگشدرگ هعسوت زا تیاضر .3مه اب اروش و مدرم یرکفمه.8
 نارگشدرگ هاگدید زا
 نارگشدرگ هب یناسر تمدخ رد مدرم هنالاعف تکزاشم.9یرگشدرگ یاه ناکم صوصخ رد بوخ یناسر عالطا .3تامدخ حطس بولطم هئار.8 .
 نالوسم هاگدید زا

 یاه همانرب و اه حرط یارجا رد مدرم یگنهامه و یراکمه3دنا هدش یرگشدرگ یاه حرط یارجا رد یلام یاه کمک هئارا هب رضاح مدرم..8
 یرگشدرگ

 یطیحمدعب یاه صخاش لقتسم ریغتم هتسباو ریغتم

 یرگشدرگ هعسوت و دشر
 راتخاس
 یطیحم

 راوناخ هاگدید زا

 نارگشدرگ شیازفا رثا رد اه هبذاج و عبانم بیرخت .1هقطنم رد بایمک یاه هنوگ رثکا یدوبان .9یبآ عبانم هیور یب فرصم .3اوه یگدولآ.8
 نارگشدرگ هاگدید زا
 رهش ندوب زیمت.9تسیز طیحم ندوب بولطم.3ملاس یندیماشآ بآ.8 .
 نالوسم هاگدید زا

 هلابز شیازفا رثا رد هقطنم یاهزادنا مشچ و رظانم بیرخت.9 هقطنم بآ عبانم شهاک .3 هقطنم رد یهایگ بایمک یاه هنوگ رثکا شهاک..8
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 لماوع نیا زا کی ره روظنم نیمه هب دنبایتسد تیقفوم هب رهش نیا رد یرگشدرگ تعنص هعسوت و دشر یور
-یم لیذ دراوم زا یکاح نآ جیاتن هک میهدیم رارق لیلحت و هیزجت دروم ازجم تروصب هیضرف راهچ رد ار هناگراهچ
 .دشاب

  شهوژپ لوا هیضرف -
 .دراد دوجو هطبار یرهش یرگشدرگ هعسوت و یداصتقا راتخاس نیب .8
 یا هلصاف حطس رد ( یرهش یرگشدرگ هعسوت و یداصتقا راتخاس) هیضرف نیا ریغتم ود ره هکنیا هب هجوتاب
 رد نآ یجورخ هک تسا هدش هدافتسا هیضرف نیا یسررب یارب نوسریپ یگتسبمه بیرض زا دنا هدش یریگ هزادنا

 :تسا هدش هداد ناشن ریز لودج
 یرهش یرگشدرگ هعسوت دشر و یداصتقا راتخاس هعسوت هطبار یسررب یارب نوسریپ نومزآ یجورخ .5 لودج

 
 یداصتقا راتخاس

 نیلوسم راوناخ نارگشدرگ 
 313/6 913/6 861/6 نوسریپ بیرض
 666/6 666/6 666/6 یراد انعم حطس
 69 8٩9 668 هنومن مجح

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هورگ هس زا یرهش یرگشدرگ دشر و یداصتقا راتخاس هعسوت هطبار دوش یم هدهاشم قوف لودجرد هک هنوگنامه
 راتخاس هچره هک ینعم نیدب دوش یم دییات قوف هیضرف نیاربانب تسا هدش راد انعم نیلوسم ،راوناخ ،نارگشدرگ
  .دبای یم شیازفا یرگشدرگ هعسوت و دشر دبای دوبهب یداصتقا
 ادتبا یداصتقا دعب هفلؤم رد یرگشدرگ هعسوت زا ،نارگشدرگ تاراظتنا ندش هدروآرب حوطس هبساحم روظنم هب
 رارق HOLSAT لدم رد سپس و هدش هبساحم «درکلمع و تاراظتنا» تمسق ود رد اههفلؤم زا کی ره نیگنایم
 اهنیگنایم توافت هک دهدیم ناشن یداصتقا هفلؤم یارب هدش هدهاشم درکلمع و تاراظتنا نیگنایم هسیاقم .تفرگ
 هدوب الاب زین تاراظتنا نیا ندرک هدروآرب رد رهش نیا درکلمع یفرط زا و تسا تبثم "اهنآ یمامت" یاهمتیآ یارب
 هعسوت رد یریگمشچ تفرشیپ دعب نیا رد یدوز هب رهش دناوتیم هک هتفر شیپ اهنآ رظنم زا یاهنوگهب .تسا
 هب هفلؤم هب طوبرم تیاضر حطس نیرتالاب ریز لودج رد هدش هئارا جیاتن اب قباطم نیاربانب .دشاب هتشاد یرگشدرگ
 راکو بسک یارب یداصتقا عفانم هب طوبرم تیاضر حطس نیرتمک و (93/8) تیاضر حطس اب هبرجت ندروآ تسد
-یاراد هب هجوت اب فارطا یاهرهش اب ار رهش نایموب دوخ هسیاقم تیاضر نیرتمک تلع تسا (38/6) رادقم اب یلحم
  .دشابیم اهنآ هب تبسن یرگشدرگ شخب رد رتمک هنیمز رد یداصتقا هعسوت و اهنآ زا رتشیب یتح و ربارب یعیبط یاه

 یداصتقا یاههفلوم زا تیاضر حطس و درکلمع ،تاراظتنا .3 لودج
 فیدر
 

 تاراظتنا درکلمع تیاضر حطس یداصتقا دعب یاههفلوم
 نیگنایم نیگنایم تاراظتنا -درکلمع

 31/8 80/8 38/6 یلحم راکو بسک یارب یداصتقا عفانم 8
 30/8 83/3 30/6 دمآرد شیازفا 3
 93/3 ٩0/3 13/6 نانز یارب یلغش یاه تصرف شیازفا 9
 3/8 91/3 93/8 هبرجت ندروآ تسد هب 1
 6٩/8 00/3 01/6 نیمز تمیق شیازفا 0

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رد رهش یداصتقا یاهیگژیو هک دهد یم ناشن جیاتن ،دنا هتفرگرارق (Win) ویرانس تمسق رد یداصتقا دعب متیآ جنپ
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  .دیامن بلج ار اهنآ تیاضر و هدروآرب ار نارگشدرگ تاراظتنا دناهتسناوت یرگشدرگ شخب

 
  یداصتقا دعب رد درکلمع/تاراظتنا رادومن .2لکش

 ٩398 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

  شهوژپ مود هیضرف -
 .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هعسوت و دشر و یگنهرف – یعامتجا راتخاس نیب .2
 رد ( یرگشدرگ هعسوت دشر و یگنهرف – یعامتجا راتخاس) هیضرف نیا ریغتم ود ره هکنیا هب هجوت اب

 هدش هدافتسا هیضرف نیا یسررب یارب نوسریپ یگتسبمه بیرض زا دنا هدش یریگ هزادنا یا هلصاف حطس
 :دوش یم هداد ناشن ریز لودج رد نآ یجورخ هک تسا

 یرهش یرگشدرگ هعسوت و دشر و یگنهرف -یعامتجا راتخاس هطبار یسررب یارب نوسریپ نومزآ یجورخ .7لودج
 

 یگنهرف -یعامتجا راتخاس

 نیلوسم راوناخ نارگشدرگ 

 360/6 811/6 101/6 نوسریپ بیرض
 666/6 666/6 666/6 یراد انعم حطس
 69 8٩9 668 هنومن مجح

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هعسوت و یگنهرف -یعامتجا راتخاس نیب طابترا رد هدش هتفرگ یرامآ یاهنومزآ زا هلصاح یاهیجورخ هب هجوت اب
 رد هتسناوت یگنهرف و یعامتجا راتخاس هعلاطم دروم هورگ هس ره رظنم زا هک دومن نایب هنوگنیا ناوتیم یرگشدرگ
 توافت هب هک تسا هدوب توافتم تلاخد نازیم نیا یلو دشاب لیخد هاگولگ ناتسرهش یرگشدرگ هعسوت و دشر
 هعسوت یور رب یراذگرثا نازیم زا فلتخم یاهرادومن یریگ لکش ثعاب تیاهن رد .دراد یگتسب اهنآ تینهذ و هاگدید
 تراظتنا نازیم شجنس هب HOLSAT یرگشدرگ لدم قیرط زا هک هدش نآ رب یعس و دشابیم یرگشدرگ دشر و
 هعسوت و دشر یور رب راذگرثا یگنهرف و یعامتجا راتخاس شخب رد دوجوم یاههفلوم زا لک روطب ،نارگشدرگ هورگ
 نیا ییاتساررد یناهنپ هطقن چیه ات دوش هتخادرپ یگنهرف و یعامتجا راتخاس درکلمع نیگنایم و یرهش یرگشدرگ
 ،نارگشدرگ تیاضر حطس و درکلمع ،تاراظتنا ندش هدروآرب حوطس هبساحم روظنم هب.دشاب هدشن هتفرگ هدیان طابترا
 دوبهب" یاهمتیآ یارب اه نیگنایم توافت هک تسا نآ یایوگ یگنهرف و یعامتجا دعب هفلؤم رد یرگشدرگ هعسوت زا
 "مدرم شناد و یهاگآ حطس شیازفا و یحیرفت تاناکما هعسوت ،داجیا و یمومع تامدخواه نابایخ و اه هداج عضو
 اقترا" یاهمتیآ اب طابترا رد اما .تسا هدوب نییاپ رایسب تاراظتنا نیا ندرک هدروآرب رد رهش نیا درکلمع و تسا یفنم
 ویگداوناخ تیمیمص شهاک ،یغولش و ماحدزا شیازفا ،مدرم شناد و یهاگآ حطس شیازفا ،یگدنز درادناتسا حطس
 نیرتالاب نینچمه .دنراد یلوبق لباق درکلمع زین رهش نیا "نابزیم هعماج یارب یگنهرف تالکشم داجیا و یعامتجا
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 هعسوت و داجیا هب طوبرم تیاضر حطس نیرتمک و یعامتجا ویگداوناخ تیمیمص شهاک هب طوبرم تیاضر حطس
  .تسا یحیرفت تاناکما

 یگنهرف یعامتجا یاههفلوم زا تیاضر حطس و درکلمع ،تاراظتنا .3 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 (Lose) یویرانس یور رب مدرم شناد و یهاگآ حطس شیازفا و یحیرفت تاناکما هعسوت و داجیا ،ریز سیرتام قباطم
 دوبهب ،یگدنز درادناتسا حطس اقترا اما .تسا هدشن هدروآرب هنیمز نیا رد نارگشدرگ تاراظتنا یترابع هب ،دنراد رارق
 و یعامتجاو یگداوناخ تیمیمص شهاک ،یغولش و ماحدزا شیازفا ،یمومع تامدخ و اه نابایخ و اه هداج عضو
 تاراظتنا دهدیم ناشن هک دناهتفرگ رارق (Win) یویرانس یور رب نابزیم هعماج یارب یگنهرف تالکشم داجیا
  .تسا هدش هدروآرب هنیمز نیا رد ،نارگشدرگ

 
 ٩398 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم یگنهرف -یعامتجا یاههفلوم زا درکلمع/تاراظتنا رادومن .3لکش 

 شهوژپ موس هیضرف -

 .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هعسوت و دشر و یطیحم راتخاس نیب .3

 حطس رد ( یرگشدرگ هعسوت و دشر و یطیحم راتخاس) هیضرف نیا ریغتم ود ره هکنیا هب هجوتاب

 هدش هدافتسا هیضرف نیا یسررب یارب نوسریپ یگتسبمه بیرض زا دنا هدش یریگ هزادنا یا هلصاف

 :تسا هدش هداد نداشن ریز لودج رد نآ یجورخ هک تسا
 یرهش یرگشدرگ هعسوت دشر و یطیحم راتخاس هطبار یسررب یارب نوسریپ نومزآ یجورخ .3 لودج

 
 یطیحم راتخاس

 نیلوسم راوناخ نارگشدرگ 

 893/6 183/6 3٩0/6 نوسریپ بیرض

 666/6 666/6 666/6 یراد انعم حطس

 69 8٩9 668 هنومن مجح

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یگنهرف – یعامتجا یاههفلوم فیدر
 تاراظتنا درکلمع تیاضر حطس

 نیگنایم نیگنایم تاراظتنا -درکلمع

 57/1 52/2 5/0 یگدنز درادناتسا حطس اقترا 1

 43/1 33/1 -10/0 یمومع تامدخ و اه نابایخ و اه هداج عضو دوبهب 2

 12/2 74/1 -47/0 یحیرفت تاناکما هعسوت و داجیا 3

 43/2 22/1 -24/1 مدرم شناد و یهاگآ حطس شیازفا 4

 42/2 77/2 -35/0 یغولش و ماحدزا شیازفا 5

 1 33/2 33/1 یعامتجاویگداوناخ تیمیمص شهاک 3

 23/0 43/1 23/1 نابزیم هعماج یارب یگنهرف تالکشم داجیا 7



 346 ...یراتخاس نورد یاه هفلوم لیلحت

 ره رظنم زا یرهش یرگشدگ هعسوت و دشر و یطیحم راتخاس نیب هطبار دوش یم هدهاشم قوف لودجرد هک هنوگنامه
 .دوش یم رتشیب یرگشدرگ هعسوت و دشر دبای دوبهب یطیحم راتخاس هچره ینعم نیدب.تسا هدش راد انعم هورگ هس
 رد دوجوم یاههفلوم زا نارگشدرگ هورگ تراظتنا نازیم شجنس هب HOLSAT یرگشدرگ لدم قیرط زا تیاهن رد
 دهدیم ناشن جیاتن .تسا هدش هتخادرپ یرهش یرگشدرگ هعسوت و دشر یور رب راذگرثا یطیحم راتخاس شخب
 نیا ندرک هدروآرب رد رهش نیا درکلمع و تسا یفنم "بولطم تسیز طیحم "یاهمتیآ یارب اه نیگنایم توافت
 یگدیسر و تشادهگن رظنم زا یلو هدوب ینغ رایسب رهش یعیبط رظن زا هکنیا دوجو اب تسا هدوب نییاپ رایسب تاراظتنا
 فعض راچد ظاحل نیا زا رهش نیا رورم هب تسا هدش ثعاب هیحان یریذپبیسآ زا نارگشدرگ مک كرد و نیلوئسم
 یاه ناکم رد هلابز یروآ عمج متسیس ندوب بسانم ،یتشادهب و ملاس یندیماشآ بآ" یاهمتیآ اب طابترا رد اما .ددرگ
 نینچمه .دنراد یلوبق لباق درکلمع زین رهش نیا "یرگشدرگ قطانم زا تیامح و یلخاد طیحم ندوب زیمت ،یمومع
 حطس نیرتمک و یمومع یاه ناکم رد هلابز یروآ عمج متسیس ندوب بسانم هب طوبرم تیاضر حطس نیرتالاب
 .تسا بولطم تسیز طیحم هب طوبرم تیاضر

 یطیحم یاههفلوم زا تیاضر حطس و درکلمع ،تاراظتنا .01 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 هک دراد رارق (Lose) یویرانس یور رب بولطم تسیز طیحم متیآ ،یسرتسد درکلمع و تاراظتنا سیرتام قباطم
 ،یتشادهب و ملاس یندیماشآ بآ یاهمتیآ اما .تسا هدشن هدروآرب هنیمز نیا رد ،نارگشدرگ تاراظتنا دهدیم ناشن
 یرگشدرگ قطانم زا تیامح و یلخاد طیحم ندوب زیمت ،یمومع یاه ناکم رد هلابز یروآ عمج متسیس ندوب بسانم
  .دشابیم نادنورهش و نارگشدرگ تاراظتنا ندش هدروآرب یانعم هب نیا و دنا هتفرگ رارق (Win) یویرانس یور رد

 
  یطیحم یاههفلوم درکلمع/تاراظتنا رادومن .4لکش

 ٩398 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم

 یطیحم یاههفلوم فیدر
 تاراظتنا درکلمع تیاضر حطس

 نیگنایم نیگنایم تاراظتنا -درکلمع

 18/8 11/8 ٩/6 یتشادهب و ملاس یندیماشآ بآ 8

 19/3 1/8 -10/6 بولطم تسیز طیحم 3

 11/8 86/3 98/6 یمومع یاه ناکم رد هلابز یروآ عمج متسیس ندوب بسانم 9

 36/8 8/3 86/8 یلخاد طیحم ندوب زیمت 1

 16/8 8/9 06/8 یرگشدرگ قطانم زا تیامح 0
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 شهوژپ مراهچ هیضرف -
 .دراد دوجو هطبار یرگشدرگ هعسوت و دشر و یداهن راتخاس نیب .1
 یارب نوسریپ یگتسبم بیرض زا دنا هدش یریگ هزادنا یا هلصاف حطس رد هیضرف نیا ریغتم ود ره هکنیا هب هجوتاب
 :تسا هدش هداد ناشن ریز لودج رد نآ یجورخ هک تسا هدش هدافتسا هیضرف نیا یسررب

 یرهش یرگشدرگ هعسوت و دشر و یداهن راتخاس نیب هطبار یسررب یارب نوسریپ نومزآ یجورخ .11 لودج

 

 یداهن راتخاس

 نیلوسم راوناخ نارگشدرگ 

 033/6 313/6 063/6 نوسریپ بیرض
 666/6 666/6 666/6 یراد انعم حطس
 69 8٩9 668 هنومن مجح

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ،نارگشدرگ هورگ هس رد یرگشدرگ هعسوت و دشر و یداهن راتخاس نیب هطبار دهد یم ناشن قوق لودج هچانچ
  تسا هدش راد انعم نیلوسم ،راوناخ
 هدش نآ رب یعس تیاهن رد .دبای یم شیازفا یرگشدرگ هعسوت و دشر دشاب رتهب یداهن راتخاس هچره هک ینعم نیدب
 زا نارگشدرگ هورگ تیاضر حطس و درکلمع ،تراظتنا نازیم شجنس هب HOLSAT یرگشدرگ لدم قیرط زا هک
 حوطس .میزادرپیم یرهش یرگشدرگ هعسوت و دشر یور رب راذگرثا یداهن راتخاس شخب رد دوجوم یاههفلوم
 یارب اه نیگنایم توافت هک تسا نآ یایوگ یداهن هفلؤم رد یرگشدرگ هعسوت زا نارگشدرگ تاراظتنا ندش هدروآرب
 یاه تیلاعف تیریدم ،مدرم لاعف تکراشم ،یناسر عالطا ،هدش هئارا تامدخ حطس ندوب بولطم)اه متیآ یمامت
 نیا ندرک هدروآرب رد رهش نیا درکلمع و تسا یفنم یرگشدرگ هنیمز رد یتلود ریغ یاهداهن تیلاعف و یرگشدرگ
 رد الاب رایسب عونت یاراد و ینغ رایسب یعیبط بهاوم رظن زا رهش نیا هکنیا دوجو اب تسا هدوب نییاپ رایسب تاراظتنا

 ریغ یاهداهن تیلاعف هب طوبرم تیاضر حطس نیرتالاب نینچمه .دشابیم اهنآ هب تامدخ هئارا و رگشدرگ بذج
  .تسا مدرم لاعف تکراشم هب طوبرم تیاضر حطس نیرتمک و یرگشدرگ هنیمز رد یتلود

 یداهن یاههفلوم زا تیاضر حطس و درکلمع ،تاراظتنا .21 لودج

 

 

 

 

 
 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 عالطا ،هدش هئارا تامدخ حطس ندوب بولطم زا معا یداهن متیآ یمامت ،یسرتسد درکلمع و تاراظتنا سیرتام قباطم
 رب یرگشدرگ هنیمز رد یتلود ریغ یاهداهن تیلاعف و یرگشدرگ یاه تیلاعف تیریدم ،مدرم لاعف تکراشم ،یناسر
  .تسا هدشن هدروآرب هنیمز نیا رد ،نارگشدرگ تاراظتنا دهدیم ناشن هک دراد رارق (Lose) یویرانس یور

 یداهن یاههفلوم فیدر
 تاراظتنا درکلمع تیاضر حطس

 نیگنایم نیگنایم تاراظتنا -درکلمع
 06/3 68/8 -03/6 هدش هئارا تامدخ حطس ندوب بولطم 8

 ٩/3 06/8 -10/8 مدرم لاعف تکراشم 3

 13/8 00/8 -33/6 یناسر عالطا 9

 9/3 38/8 -18/8 یرگشدرگ یاهتیلاعف تیریدم 1

 01/8 3/8 -00/6 یرگشدرگ هنیمز رد یتلود ریغ یاهداهن تیلاعف 0
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  یداهن یاههفلوم درکلمع/تاراظتنا رادومن .5لکش

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
  هاگولگ یرهش یرگشدرگ هعسوت رب رظندروم یاههفلوم ریثأت
 هعسوت و دشر رد یداهن و یطیحم ،یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا یاهراتخاس لیلحت هب رضاح قیقحت هک ییاجنآ زا
 یرهش یرگشدرگ هعسوت واههفلوم نیب هطبار یسررب زا سپ نیاربانب ،دزادرپیم هاگولگ رهش رد یرهش یرگشدرگ
 هطبار دناوت یم ققحم هریغتمدنچ نویسرگر زا هدافتسا اب عقاو رد هک میاهدومن هدافتسا (هریغتمدنچ) هناگدنچ نویسرگر
 ،یداهن و یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا یاهراتخاس اجنیا رد) لقتسم یاهریغتم زا یا هعومجم نیب دوجوم یطخ
 نیبامیف دوجوم طباور ،نآ رد هک دیامن هعلاطم یا هویش هب ار (یرهش یرگشدرگ هعسوت) هتسباو ریغتم کی اب (یطیحم
 .دریگ رارق هجوت دروم زین لقتسم یاهریغتم
 راوناخ هاگدید زا هتسباو ریغتم رب لقتسم  یاهریغتم  رثا شجنس                                   یارب هناگدنچ  نویسرگر
 شور اب هتسباو ریغتم رب لقتسم یاهریغتم ریثأت هناگدنچ نویسرگر ،هدش حرطم یاه نومزآ زا یدنب عمج کی رد
 رب یراد انعم ریثات لقتسم ریغتم 9 نویسرگر هلداعم رد هدش دراو یاه ریغتم راهچ عومجم زا .دوش یم یسررب نامزمه
 .دنا هتشاد هتسباو ریغتم

 راوناخدید زا یرهش یرگشدرگ رب لقتسم یاهریغتم ریثأت نویسرگر .31 لودج
 یراد ینعم حطس T (Beta) هدش درادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض لقتسم یاهریغتم

B رایعم یاطخ 
 666/6 ٩01/0 603/6 136/6 108/6 یداصتقا راتخاس
 666/6 -800/1 -101/6 936/6 -863/6 یگنهرف و یعامتجا راتخاس
 666/6 363/٩ 339/6 016/6 199/6 یداهن راتخاس

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 نارگشدرگ هاگدید زا هتسباو ریغتم رب لقتسم  یاهریغتم  رثا شجنس                                   یارب هناگدنچ  نویسرگر
 ریغتم هس یطیحم و یداهن ،یگنهرف -یعامتجا ،یداصتقا یاهراتخاس رییغتم 1 نایمزا نارگشدرگ هاگدید ساسارب
  .دنا هتشاد هتسباو ریغتم رب یراد ینعم ریثات لقتسم

 نارگشدرگ رظن زا یرهش یرگشدرگرب لقتسم یاهریغتم ریثأت نویسرگر .41لودج
 یراد ینعم حطس T (Beta) هدش درادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض لقتسم یاهریغتم

B رایعم یاطخ 
 666/6 0٩0/1 310/6 368/6 193/6 یگنهرف و یعامتجا راتخاس
 666/6 660/1 033/6 098/6 030/6 یداصتقا راتخاس
 666/6 306/1 113/6 983/6 101/6 یطیحم راتخاس

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 1398 زییاپ ،مراهچ هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 256

 نالوسم هاگدید زا هتسباو ریغتم رب لقتسم  یاهریغتم  رثا شجنس                                   یارب هناگدنچ  نویسرگر
  .دنا هتشاد هتسباو ریغتم رب یراد ینعم ریثأت لقتسم ریغتم 3 ،نویسرگر هلداعم رد هدش دراو یاهریغتم عومجم زا

 نالوسم رظن زا یرهش یرگشدرگ رب لقتسم یاهریغتم ریثأت نویسرگر .51لودج
 یراد ینعم حطس T (Beta) هدش درادناتسا بیارض هدشن درادناتسا بیارض لقتسم یاهریغتم

B رایعم یاطخ 
 666/6 0٩9/3 111/6 339/6 31٩/6 یگنهرف و یعامتجا راتخاس
 666/6 ٩31/3 109/6 9٩3/6 63٩/6 یطیحم راتخاس

 ٩398 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یریگ هجیتن
 ،یداصتقا داعبا هیلک هک تسا یموهفم یرهش یرگشدرگ هعسوت ساسا ،دش رکذ قیقحت تایبدا رد هک هنوگنامه 
 هعسوت هک ینامز ورنیا زا ،دوش یم لماش عماج و هچراپکی تروص هب ار یطیحم و یداهن ،یگنهرف -یعامتجا
 همه رد اهصخاش زا عماج یمتسیس هدنریگرب رد دیاب یبایزرا نیا ،دریگ یم رارق یبایزرا دروم یرهش یرگشدرگ
 هافر رد یرگشدرگ مهس نوچمه ییاهصخاش اب یداصتقا هفلوم هاگدید نیا اب بیترت نیا هب .دشاب هدش رکذ داعبا
 قطانم ،یلحم نانکاس رادیاپ تشیعم و یداصتقا تردق عبانم و تورث و دمآرد عیزوت ،رقف شهاک و یداصتقا
 تسیز یاه یهاگآ ،یتسیز عونت ،یعیبط عبانم ظفح رد تکراشم دننامه ییاهرایعم اب یطیحم هفلوم ،...و یتسیروت
 یناسنا قوقح تیاعر دننامه ییاهرایعم اب یگنهرف -یعامتجا هفلوم رد و ...و نیمز ندش مرگ زا یریگولج و یطیحم
 مدرم هنالاعف تکراشم و یزاس دنمناوت ،مدرم یدنمتیاضر شیازفا و هنادنمتفارش یگدنز تیاعر ،راک قوقح تیاعر و
 ،تدم دنلب یهدنامزاس و هرادا ییاناوت ،یلام بسانم نیمات موادت نوچمه ییاهرایعم اب یداهن هفلوم و ...و هعسوت رد
 .دوش یم صخشم ،اه نامزاس و اهداهن یگنهامه و طابترا ،بسانم ینوناق ماظن و هاگتسد نییعت ،نیناوق بیوصت
 یرگشدرگ شخب رد رهش یداصتقا یاهیگژیو اهنت هک دهد یم ناشن نارگشدرگ تاراظتنا یسررب رد قیقحت جیاتن
 یرگشدرگ هعسوت رب رظندروم یاههفلوم ریثأت یسررب یارب نینچمه .دیامن بلج ار نارگشدرگ تیاضر دناهتسناوت

 هورگ هس تارظن زا رظن دروم یاههفلوم ریثات یسرربرد .تسا هدش هدافتسا هناگدنچ نویسرگر زا هاگولگ یرهش
 ریغتم اهراوناخ رظن زا هک دهدیم ناشن نویسرگر لیلحت جیاتن .تسا هدش هدافتسا نیلوسم و نارگشدرگ ،اهراوناخ
 زا و 310/6 یاتب بیرض اب یگنهرف -یعامتجا راتخاس ریغتم نارگشدرگ رظن زا ،339/6 یاتب بیرض اب یداهن راتخاس
 هاگولگ رهش یرگشدرگ هعسوت رب ار یراذگ ریثات نیرتشیب 111/6 یاتب بیرض اب یطیحم راتخاس ریغتم نیلوسم رظن
 ،نیلوسمرظن زا رهش هعسوت رب راذگ ریثات یاهریغتم درک نایب نینچ ناوتیم هناگدنچ نویسرگر جیاتن زا .دناهتشاد
 نیلوسم هک اجنآ زا .تسا یدرف یاهرظن فالتخا رطاخب رتشیب نیا و تسا توافتم رگیدکیاب اهراوناخ و نارگشدرگ
 رگشدرگ بذج رد ار لماع نیرترثوم و نیرتمهم رطاخ نیمه هب دنتسه تعیبط و تسیز طیحم ظفح رکف هب رتشیب
 بذج لماوع نیرتمهم زا یکی نیشنلد و ابیز یطیحم زا ندوبدنمرهب هک ارچ دننادیم تعیبط و ابیز تسیز طیحم
 بذج رد لماع نیرتمهم نارفاسم و نانامهم اب رهش کی مدرم دروخرب هوحن هک دندقتعم نارگشدرگ .تسا رگشدرگ
 اب ندرک دروخرب دب و نارگشدرگ و نارفاسم زا لابقتسا مدع و یزاونامهم مدع تروص رد هک ارچ تسا رگشدرگ
 رما یلوتم یاهداهن و اه نامزاس هک رطاخ نیا هب زین اه هداوناخ .دراد رگشدرگ بذج رب ییوس تارثا نارگشدرگ
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 ،یتامدخ تاناکما ریاس ندروآ مهارف نینچمه و نارگشدرگ هب رهش کی ندناسانش رد شقن نیرتمهم یرگشدرگ
 دندقتعم دننکیم افیا رهش کی یرگشدرگ رد یمهم شقن یرگشدرگ یاهسناژآ نینچمه و دنراد ییانبریز و یهافر
 تفرگ هجیتن نینچ ناوتیم نایاپ رد .تسا رهش کی یرگشدرگ رد لماع نیرترثوم و نیرتمهم یداهن یاهراتخاس هک
 نادنورهش مامت هارمه هب یرگشدرگ رما نایلوتم و نیلوسم مامت هک دوب دهاوخ قفوم ینامز رهش کی یرگشدرگ هک
 تکراشم نودب یرگشدرگ هب طوبرم یاه یزیر همانرب هنیمز رد نیلوسم و ناریدم نینچمه و هداد مه تسد هب تسد
 هک تسا نیا رد نیشیپ یاهشهوژپ اب شهوژپ نیا تهابش .دننکن لیمحت نادنورهش هب ار یا همانرب نادنورهش
 نایب ار یرهش یرگشدرگ رب راذگ ریثات صخاش نیرترثوم ای لماع نیرتمهم یعون هب مادکره نیشیپ یاهشهوژپ
 ،یداصتقا یاههفلوم همه تسا دقتعم شهوژپ نیا هک تسا نیا رد نیشیپ جیاتن اب شهوژپ نیا توافت یلو دناهدرک
 یرترب مادکچیه یلو دنراد یرهش یرگشدرگرب ار یمهم ریثات یعون هب مادکره یگنهرف -یعامتجا و یداهن ،یطیحم
 و دشر هب رهش کی یرگشدرگ ات دریگب رارق مه رانک رد یتسیاب لماوع نیا همه هک ارچ درادن یرگید رب قلطم
  .دسرب هعسوت
 عبانم
 شقن اب رادیاپ یرگشدرگ هعسوت رد تکراشم رب یعامتجا هیامرس ریثات یسررب ،(0398) ،زانلا ،نادنخس و روای ،ییاباب ؛بیبح ،روپ میهاربا

 .918-188صص ،33هرامش ،0لاس ،یرگشدرگ هعسوت و یزیر همانرب هلجم ،نیعرس رهش یدروم هعلاطم یرگشدرگ تارثا یجنایم
 یتسیروت یحیرفت عمتجم یدروم هعلاطم یریاشع قطانمرادیاپ هعسوترد یرگشدرگ هنومن قطانم شقن ،(6398)یدهم ،یدمحم اقآ

 سردم تیبرت هاگشناد.ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،نادمه همانجنگ

 رد بولطم ییاورمکح یاه صخاش یبایزرا تیعضو ،(0398) ،نسحمدیس ،یماما و رهچونم ،نایناهج ؛یلعریم ،یوقندیس ؛رصان ،ناینیما
 .398-٩38صص ،(18)3هرامش ،0لاس ،یرهش تیریدم و داصتقا همانلصف ،نارهت رهش یدروم هعلاطم :یرهش یرگشدرگ هعسوت

 یرگشدرگ تعنص هعسوت یاتسار رد یتماقا -یراجت یاهاضف تیباذج و تیلباق ،ناوت لیلحت ،(0398) ،یداه ،عمال قرب و هدیحو ،یرقاب
 .188-968صص ،1هرامش ،٩لاس ،ایفارغج همانلصف ،دهشم رهش دیما یتماقا -یراجت هعومجم یدروم هعلاطم یرهش

 شیامه نیلوا ،یقرش ناجیابرذآ ناتسا رد اهدیدهت ،اه فعض اه توق یسررب ،(0398)لامک ،هدازرقاب و ،یلعماما ،یرشاع ،بوبحم ،ییاباب
 00-61صص دهشم یهاگشناد داهج یرگشدرگ هعسوت یدربهار یملع یللملا نیب

 همان نایاپ .زیدناش هبقرط ناتسرهش ،قرغاج ناتسهد) :یدروم هعلاطم ییاتسور یرگشدرگ یاه تیلباق یجنسناوت .(9398) دمحم ،رورپ
 .ایفارغج هدکشناد ،نارهت هاگشناد .ییاتسور یزیر¬همانرب و ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک

 یاتسار رد یرهش ناملبم یحارط زاب و یحارط لیلحت و هیزجت و یسررب ،(0398) ،بنیز ،ییاضترم و داوج ،یتیعم ؛داهرف ،هزمح
 ،8هرامش ،متشه لاس ،ایفارغج همانلصف ،اراتسآ رد یداصتقا ییایوپ و یرگشدرگ هعسوت رب دیکات اب فلتخم داعبا رد یرهش یزاسابیز

 .308-338صص

 ناتسرهش یزکرم شخب ییاتسور یحاون یدروم هعلاطم) یزرواشکیرگشدرگ یزیر همانرب رد یلحم عامتجا تکراشم (9398)ارهز ،یردیح
 ایفارغج هدکشناد .نارهت هاگشناد .ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ(نباکنت

 هعلاطم)یرهش یرگشدرگ هعسوت و دشر رد یداهن و یطیحم ،یداصتقا ،یگنهرف ،یعامتجا یاهراتخاس لیلحت ،(0398) همیهف ،یبن هجاوخ
 .نانمس ،نانمس دحاو ،یمالسادازآ هاگشناد ،یرهش یزیر همانرب و ایفارغج هتشر یرتکد هلاسر ،(هاگولگ رهش :یدروم

 رهش مدرم یگدنز هوحن رب یرهش یرگشدرگ تاریثات یبایزرا(1398)دیعس ،شوکامس ،این میهاربا ،دیحو ،ززعم ،یلع ،یراسکاخ
 ٩18-038صص٩ هرامش مود لاس.یرگشدرگ یزیر همانرب هلجم.رسلباب
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 .سردم تیبرت هاگشناد ایفارغج هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ اراتسآ ناتسرهش یرگشدرگ یدبلاک یزیر همانرب(9198) ،دوبهب ،یناتسهد
  یناسنا مولع هدکشناد

 .ایفارغج هتشر یرتکد هلاسر تشدرالک یدروم هنومنیرادیاپ بوچراچرد یرهش و یرگشدرگ هعسوت یزاس للدم(1198)یفطصم ،یمدق
  ایفارغج هدکشناد.نارهت هاگشناد

 ییاتسور قطانمیدروم هسیاقم) یگدنز تیفیک و تعنص نیب هطبار یسررب(9398)اضریلع ،یمیرک ،نیسح ،ییازریم ،اضرمالغ ،یرافغ
 60-19صص1 هرامش ییاتسور هعسوت همانلصف ود (هورق ناتسرهش

 شیامه نیمود.زگردنب یدروم هعلاطمیلحاس یاهرهشردمسیروتوکا هعسوت یجنس ناکما(0398)زانهم ،یربکا ،دیعس ،دادادخ ؛دیعس ،یبایماک
 هدنیا زادنا مشچ و یلم هیامرس یرگشدرگ یلم

 هب اب و نزاوتم یزایتما تراک درکیور اب یرگشدرگ تعنص هعسوت رد زاریش یرادرهش درکلمع یبایزرا ،(1398) ،رورس هدیس ،ییاسهل
 هب هتسباو ،رنه و ملع هاگشناد ،عیانص یسدنهم هورگ ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،یزاف هناگدنچ یریگ میمصت یاه کینکت یریگراک
 .نارهت ،یهاگشناد داهج

 یرهش هدایپ یرگشدرگ هعسوت رب یرادم هدایپ یاه صخاش ریثات یسررب ،(0398) ،دیمح ،ینابرق و لیعامسا ،یناوریز یوقت ؛یبن ،روپدارم
 .388-33صص ،3هرامش ،1هرود ،یرهش یرگشدرگ هلجم ،دابآ مرخ رهش یدروم هعلاطم

 و تشادهبیروشک شیامه نیمشش اهراکهار و تالضعم ،یرگشدرگ یطیحم تسیز تارثا(9398)نسح ،یدادیلع ،اضردیس ،یمشاه
 93-18صص ناردنزام یکشزپ مولع هاگشناد طیحم

 ناتسا یدروم هعلاطم مسیروتوکا اب نآیدرکلمع یدنویپو یرهش یرگشدرگ(1198)دوعسم ،ییالع ،بویا ،یقوذ ،یلع ،ینامرک یرون
 03 هرامش 3 لاس ییایفارغج یاضف هلجم.ناتسدرک

 رب دیکات اب) ینسمم دابآرون ناتسرهش یرگشدرگ تیعضو رب یلیلحت .(6398) سنوی ،غرمیب یمالغ و یلع دیس ،یوسوم ؛اضردیمح ،یثراو
 .31 -1٩ صص ،868 یپایپ هرامش ،ییایفارغج تاقیقحت همانلصف .(یدرگ تعیبط

Alinejad, M. E., & Razaghi, Z. (2012). Tourism and its history. Life Science Journal, 9(4). 
Boavida-Portugal, I., Rocha, J., & Ferreira, C. (2016), Exploring the Impacts of Future Tourism 

Development on Land Use/Cover Changes, Applied Geography, Vol 77, pp. 82- 91. 
Currie, C., & Falconer, P. (2014). Maintaining sustainable island destinations in Scotland: The role of 

the transport–tourism relationship. Journal of Destination Marketing & Management, 3(3), 162-
172. 

Scott, d., and Lemieux, c. (2010). Weather and Climate Information for Tourism, Environmental 
Sciences, No 1, pp 146-183. 

Sofeska, Emilija. (2016), relevant factor in sustainable Urban development of urban planning 
methodology and implementation of concepts for sustainable planning (planning documentation for 
the master plan Skopje 2001-2020, procedia Environmental Sciences, Vol. 34,pp.1337-1450. 

Stasiukynas, A., Raslanas, S., and Jurgelaityte, E. (2013). Sustainability Assessment Studies of 
Recreational Buildings, Procedia Engineering, No 57, pp 929-937. 

Akca, Hasan , 2015, Assessment of Rural Tourism in Turkey Using SWOT Analysis, Journal of 
Applied Sciences 

han Chen Imran Rahman ٬ 2016 Cultural tourism: An analysis of engagement, cultural contact, 
memorable tourism experience and destination loyalty. Tourism Management Perspectives. 
Volume 26, Pages 153-163 


