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  نادمه رهش نارگشدرگ یدنم تیاضر رب یلیلحت
 هیوناث رصانع و تامدخ زا

 1یولوم میهاربا
 ناریا ،نادمه ،انیس یييوب هاگشناد ،یرهش یحارط هورگ رایداتسا
 07/04/3397 :شریذپ رودص خیرات 07/77/3397 :هلاقم تفایرد خیرات

  هدیکچ
  عسبنم تعنص نيا و تسا هدش حرطم يداصتقا درف هب رصحنم تصرف کي ناصنع هب يرگشدرگ عاصنا رياس دننامه يرهش يرگشدرگ
     هدسش اهرصسشک زا يرايسسب ياسه  تسخادرپ زارست و يناگرزاب ۀنزاصم ميظنت و دصبهب رد يمهم رصنع و يناهج براجت رد راشرس دمآرد
 و دراد ار نا رگسشدرگ بذج تيلباق ياهنيمز ره رد يرگشدرگ ناوارف ياههبذاج نتشاد اب ناريا نامرصشک عبت هب نادمه رهش .تسا
  ياسه        ور زا يسبيکرت رسضاح شهو سپ رد قسيقحت  ور .دصسش ليدسبت بذاسج و گرزب بطق کي هب يرگشدرگ قيرط زا دناصتيم
2 تيعمج ار شهو پ يرامآ ۀعماج .تسا يليلحت و يناديم    دادسعت هسب هجصت اب هنصمن مجح .دهديم ليكشت نادمه رهش يرفن 00000
 رازفا رن زا هدافتسا اب و تسا هدش هبساحم ددع 220 نارکصک لصمرف قيرط زا نادمه رهش هب هدش دراو يجراخ و يلخاد نارگشدرگ

SPSS رهسش   يخيراست ياسههبذاج هب تبسن تخانش و فارشا هک دنهديم ناشن هعلاطم جياتن .تسا هدش هتخادرپ تاعالطا ليلحت هب  
 ، يعاسمتجا ،      يداسصتقا فسلتخم داسعبا رد ميناصستب است دسيامن دنمفده ار يرگشدرگ هعسصت و  رتسگ ياهيزيرهمانرب دناصتيم نادمه
 .ميشاب هتشاد ينودم يزيرهمانرب هريغ و يكيژصلصکا ،يگنهرف

 
 .نادمه رهش ،یدنم تیاضر ،یرهش یرگشدرگ :یدیلک تاملک
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 همدقم
     رووشک یداوصتقا ۀعوسوت هوب ندیسر یارب یرگید یلام عبانم لابند هب دیاب نیاربانب .تسا نایاپ هب ور ناریا یتفن عبانم
     توفن تارداوص هوب رووشک دح زا شیب یگتسباو تيي هب رضاح لاح رد یفرط زا .(277 :7397 ،یهالک  ساق) یشاب
   ۀعوسوت یلاووحا و عاضوا نینچ رد .دشابیم ریذپبیسآ یيرنا یييملانیب یاهتمیق تاناسون ربارب رد ام داصتقا ،ماخ
    تارداوص ۀعوسوت یاوهتسایس تازاوم هب هک هدوب ییاههنیزگ زا یکی یرهش  سیروت نآ عبت هب و یرگشدرگ تعنص
  یاوه هوبذاج رظن زا ناریا روشک هکنیا اب .(70 :3297 ،یزاغ) تسا هدش داهنشیپ نارحب زا جورخ هار ناوني هب یتفنریغ
   وسیروت یناهج رازاب یاهدمآرد زا ناریا  هس یلو  دوشیم اوسحم ایند یاهروشک نیرتهتسجرب زا یکی یرگشدرگ
       هداد  اوصتخا دووخ هوب ار ناوهج یرگوشدرگ دومآرد دصرد 7 زا رتمک یترابي هب و (7397 ،یردیح)دشابیم زیچان
   زاوونلد یاوه هوبذ     اج اوب نیومز نارویا نوهک ندومت و خیرات تخیاپ ناوني هب نادمه .(77 :9397 ،یناغم یمیحر)تسا
   ندووب اراد اوب نادمه .دشابیم نارگشدرگ اذج هژ یو یاهتیعقوم یاراد قطانم وزج  سیروتوکا و یگنهرف ،یخیرات
  نیومز ناریا تختیاپ نیلوا دوجو هکنیا نمض .دراد یدایز هوقلاب یاهدادعتسا و اهناوت ناوارف تخاس ناسنا یاههبذاج
-هبذاج زا ریبک شوروک و شویراد یاههتشون گنس و ناجیشون یناتساب یاههپت ،دنواهن یخیرات هقطنم ،هناتمگه ینعی
   هوک یتعنوص ناوني هب یرهش  سیروت شرتسگ .(47 :4397 ،یمطاف)دشابیم نادمه یناتساب و یگنهرف ،یخیرات یاه
  هعوسوت   هوک دوهد    یوم ناوشن اهرهوش ریاوس ۀبرجت و تسا یناوارف تیمها یاراد تسا لماعت رد یفيتخم یاههزوح اب
  یيوصا یاهرازبا زا یکی ناوني هب دناوتیم نیاربانب .تسا هدش یيامتجا و یداصتقا تفرشیپ و دشر ثياب یرگشدرگ
    اوهنآ زا یوخرب جیاوتن هک هتفرگ تروص یتاعلاطم یرهش  سیروت اب هطبار رد .دریگ رارق هجوت دروم نادمه رد هعسوت
 :تسا ترابي
  توسا یرگشدرگ شرتسگ هنیمز رد ییالاب یاهلیسناتپ یاراد مریمس ناتسرهش هک دیسر هجیتن نیا هب (7397)نایسیرا
 یاهقطنم هعسوت هب تیاهن رد و دوب دهاوخ روآدوس رایسب تفرگ دهاوخ ماجنا هنیمز نیا رد هک ییاهیراذگ هیامرس و
   زا هلاوس جنوپ یا وه هومانرب زا کی ره رد یرگشدرگ یاهتسایس هک دیسر هجیتن نیا هب (0397)یرون .دیماجنا دهاوخ
   نیداوینب یاوه      صخاوش هوب هوجوت نادوقف و نیوعم یراذوگ توسایس یوگلا ألخ زا هعسوت موس ۀلاس جنپ ۀمانرب هيمج
       زا رثموتم ناومرک ناتوسا یرگوشدرگ هوک هدیوسر هجیتن نیا هب (0397)روپرفنضغ .تسا هدوب رادروخرب یراذگتسایس
      روگید یاهرووشک اوب نارویا یوسایس طباور و طیارش ریثمت تحت تدش هب و هدوب روشک یرگشدرگ یيک یاهتسایس
     نویا یرگوشدرگ هوقلاوب یاوه  ناووت نتوشاد هب هجوت اب هک دیسر هجیتن نیا هب (0397)یناسحا .تسا هتفرگ رارق ناهج
  دوناوتیم یرگشدرگ یزیرهمانرب و تخانش ،ناریا یمالسا یروهمج ییادزتیمورحم یاهتسایس هب هجوت اب و شخب
  هداز  یهاروبا .دوش  هارف نآ هعسوت یارب یاهنیمز ات هتشادرب شخب نیا رد تیمورحم عفر تهج رد یاهدنزرا یاهماگ
  هوقطنم کی هب ندش لیدبت تیفرا زا یرادروخرب  غریيي راهباچ رهش هک دندیسر هجیتن نیا هب (3397)هداز یساقآ و
      عوناوم ناووني هوب ار تاوغیيبت فعوض و اهتخاسریز دوبمک ،یتیریدم لیاسم و ناریگ یمصت ددعت ،یرگشدرگ هنومن
   لویيحت یاروب یمک ششوک هک دناهدیسر هجیتن نیا هب (7447)گاپ و لاه .دننادیم فده نیا هب ندیسر هار رد یساسا
        وهم دوصاقم زا یوکی اهرهوش هوک دیوسر    هوجیتن نویا هوب (7447  )سرویپ .توسا هدش ماجنا یرهش نورد یرگشدرگ
  یاوه   هوبذاج هوک دونا    هدیوسر هوجیتن نویا هوب (0447)هوار و لاوش .دریگ رارق هجوت دروم دناوتیم هک تسا یرگشدرگ



 393 ...نارگشدرگ یدنم تیاضر رب یلیلحت

  لدوم جیاتن نیا ساسارب .دوش یدنبهقبط ،دنراد یگتسباو  ه هب هک ازجم هورگ راهچ هب دناوتیم  لاسورج یرگشدرگ
   هوک دونا هدیوسر ه  وجیتن نویا هب (3447)ناراکمه و ريیاه .تسا هتفای هعسوت گرزب یاهرهش رد  سیروت فرصم ییاضف
   .دنهدیم هعسوت ار  جسنم تاعلاطم هب یرهش  سیروت تخانش ود ره یرگشدرگو یرهش یاهاضف
 یرظن ینابم
  یرگوشدرگ یاههبذاج .(72 :5397 ،دحوم)تسا طبترم لغاشم زا یفيتخم یاه شخب اب هک تسا یا هدیدپ یرگشدرگ
-  وشچ ،    یخیراوت یاوهانب لماوش و دوننکیم اوذجم دوخ هب ار نارگشدرگ هیلّروا رصاني  دنوشیم  یسقت هتسد ود هب
    .توسا هژویو ثداووح و تاحیرفت ،اهسنارفنک ،اههاگشزرو ،اهترسنک ،یرنه یاهیرلاگ و اههزوم ،یرهش یاهزادنا
   و لوقن و لومح ، تامدوخ ،      شوروف تاوسسؤم لماوش و هدوش عوقاو دویفم نارگشدرگ اذج دنیارف رد هّریوناث رصاني
  هویوناث رصاني نیب رد .(397-407 ،3397 ،یربکا و ییاوقت زا لقن هب Law, 1993: 28)تسا یرگشدرگ یاهیگدنیامن
      .دونراد نآ هوب تبوسن ییالاوب تیوساسح نارگشدرگ و دنرادروخرب یرتشیب تیمها زا یتماقا زکارم یرهش یرگشدرگ
  یاوه   هومانرب قویفوت رد یدایز تیمها رما نیا و دشاب نارگشدرگ و نارفاسم یاضاقت یوگخساپ دیاب یتماقا تالیهست
   یرثؤوم لوماي تاسیسمت هنوگ نیا هک ییاجنآ زا .(99 :9297 ،یتشدهد و یناولا)دراد هقطنم ره رد یدرگناهج هعسوت
 .(407 :9297 ، یناووضر)دریگ رارق هجوت دروم یتسیاب اهنآ هب نداد تیمها ،دوش یم اوسحم یرگشدرگ تیوقت یارب
   توخادرپ اهاروساذغ و   اوه    هاگوشورف زا تامدوخ توفایرد یارب ار  هنیزه دصرد نیرتشیب ،ارسنامهم زا سپ نارگشدرگ
  یاوه    تویلاعف هويمج زا دویرخ .(93 :5397 ،دحوم)دنراد زاین عونتم یندیشون و اذغ هب ناگدننک دیدزاب اریز  دنیامن یم
  لومح هلمسم .(90 :9297 ،یتشد و یناولا)دراد ییازسب ریثمت یرگشدرگ هقطنم تیقفوم رد و تسا یدرگناهج رد  هم
 و (00 :9297 ،     یناووضر)دراد تعنوص نویا هعوسوت اوب   یمیقتوسم طباور  هک تسا یيوضوم یرگشدرگ رما رد لقن و
 .(37 :9297 ،   یتوشدهد و یناوولا) توسا نادرگناهج و نارگشدرگ زاین دروم تازیهجت هيمج زا لقن و لمح تازیهجت
 نآ رب یعس گرزب تاسسؤم هنوگ نیا .دنا هتشاد یرگشدرگ هعسوت رد یا هدمي شقن یترفاسم و یرگشدرگ تاسسؤم
   راوک نیروت     وهم .دوننک  هاروف ،  توسا نارگوشدرگ زاین دروم هک ار  هچنآ ره و یترفاسم یاه تیلاعف و تايالطا دنراد
        یونیب شیوپ یيوون هوب و توسا یرگوشدرگ یاوه هبذاج هب تبثم اضاقت داجیا ای اضاقت دروآرب ،یرگشدرگ یاه سنايآ
 .تسا ترفاسم یارب مدرم یاه هزیگنا
 نادمه رهش ییایفارغج تیعقوم
 . دووش یم لماش ار روشک لکزا دصرد 37/7 و تسا روشک یبرغ یاه ناتسا زا تحاسم عبرم رتمويیک 00037 اب نادمه
 20 ) و اوتوسا طخ زا یلامش ضري (هقیقد 30 و هجرد 09) ات (هقیقد 30 و هجرد 99) یاهرادم نیب ییایفارغج رظن زا
  زا نآ یاوه زروم . توسا  هوتفرگ رارق چیونیرگ راهنلا فصن زا یقرش لوط (هقیقد 59 و هجرد 30) ات (هقیقد 09 و هجرد
   و هاوشنامرک یاوه     ناتوسا هوب اروغ زا و یزوکرم ناتسا هب قرش زا ،ناتسرل ناتسا هب اونج زا ،ناجنز ناتسا هب لامش
    سروگاز یويخاد یاوه   هوکوشیپ ءزوج هک یناتسهوک هدمي روط هب تسا یا هقطنم ناتسا نیا .دوش یم دودحم ناتسدرک
     ناوشن ار نادومه رهوش و ناتوسا ییایفارغج تیعقوم (7)ۀرامش لکش .(35   :3397 ،ماهم یربکا)ددرگیم اوسحم
 .دهدیم
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 نادمه رهش و ناتسرهش ،ناتسا ییایفارغج تیعقوم (1)ةرامش لکش

   قیقحت شور
  ار شهوژوپ یرامآ ۀعماج .تسا یّليي و یيیيحت ،ینادیم ،یدانسا یاهشور زا یبیکرت رضاح شهوژپ رد هعلاطم شور
0 تیعمج و یيیصفت و عماج یاهحرط ینوناق ۀدودحم      اوب هونومن  وجح .دوهد یوم لیکشت نادمه رهش یرفن 44444
 هدش هبساحم ددي 009 نارکوک لومرف قیرط زا نادمه رهش هب هدش دراو یجراخ و یيخاد نارگشدرگ دادعت هب هجوت
   .تسا هدش هتخادرپ تايالطا لیيحت و هیزجت هب SPSS رازفامرن زا هدافتسا اب و تسا

 شهوژپ هیضرف
  .دراد رارق ینییاپ حطس رد هدش هئارا تامدخ زا نادمه یرهش نارگشدرگ یدنم تیاضر نازیم -7
  دووجو یراد    یونعم ۀوطبار نادومه رهوش رد یرگشدرگ ۀعسوت مدي و یرگشدرگ نامزاس نایم یگنهامه دوبن نیب -7
 .دراد
  اههتفای لیلحت

 هدش هئارا تامدخ زا نادمه رهش نارگشدرگ یدنم تیاضر دروم رد یناوارف (1) هرامش لودج

 یعمجت دصرد ربتعم دصرد دصرد یناوارف هلوقم
 3.4 3.4 3.4 12 نییاپ رایسب 
 15.8 12.4 12.4 44 نییاپ�  
 60.6 44.8 44.8 159 طسوتم  
 98.0 37.5 37.5 133 الاب  
 100.0 2.0 2.0 7 الاب رایسب  
 - 100.0 100.0 355 عمج  

397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم 4 

 0/77   .توسا هدووب نییاپ رایسب حطس رد نادمه رهش رد هدش هئارا تامدخ هک دندوب دقتعم نایوگخساپ زا دصرد 0/9
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 دقتعم نایوگخساپ زا دصرد 3/00 .تسا هدوب نییاپ حطس رد هدش هئارا تامدخ هک دندوب دقتعم نایوگخساپ زا دصرد
   نادومه رد هدوش هئارا تامدخ هک دندوب دقتعم دصرد 0/29 .تسا هدوب طسوتم حطس رد هدش هئارا تامدخ هک دندوب
     رد نادومه رهوش رد هدوش هوئارا تامدخ هک دندوب دقتعم نایوگخساپ زا دصرد 4/7 ًااتیاهن .تسا هدوب ییالاب حطس رد
     زا دووخ یدونم تیاوضر رتالاوب و طسوتم دح رد نایوگخساپ دصرد 9/03 عومجم رد .تسا هدوب ییالاب رایسب حطس
 .دناهدومن ناليا ار هدش هئارا تامدخ

 نادمه رهش رد تماقا لحم بسحرب نایوگخساپ یناوارف (2)هرامش لودج
 نایوگخساپ   
    تماقا ناکم

 نارگشدرگ
 دصرد یناوارف

 70 737 ارسنامهم و لته
 2 07 یاهراجا یاهقاتا
 77 02 (پمک)یصخش رداچ
 77 39 یحیرفت یاهاگودرا
 3 37 نایانشآ هناخ
 7 2 هدشن راهاا
 %447 009 عمج

397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم 4 

 
 نادمه رهش رد تماقا لحم بسحرب نایوگخساپ یناوارف (2) هرامش لکش

-  یوم ااوسح هب هقطنم ای رهش کی هب نارگشدرگ هقالي و لیم داجیا رد رثؤم یاهصخاش زا یکی تماقا ناکم دوجو
- قاوتا رد دصرد 2 ،ارسنامهم و لته ار دوخ تماقا ناکم دصرد 70 دهدیم ناشن لکش و لودج هک یروطنامه .دیآ
   هوناخ رد دوصرد 3 ،   یوحیرفت یاوههاگودرا رد دوصرد 77 ،  (پمک)یوصخش یاوهرداچ رد دصرد 77 ،یاهراجا یاه
   .دندرکن یرظن راهاا دصرد 7 و نایانشآ

  نادمه رهش یتماقا تاسیسأت زا یدنم تیاضر نازیم دروم رد نایوگخساپ یناوارف (3)هرامش لودج

 یعمجت دصرد ربتعم دصرد دصرد یناوارف هلوقم
 2.5 2.5 2.5 9 نییاپ رایسب 
 33.2 30.7 30.7 109 نییاپ�  
 95.2 62.0 62.0 220 طسوتم  
 99.4 4.2 4.2 15 الاب  
 100.0 6. 6. 2 الاب رایسب  
 - 100.0 100.0 355 عمج  

397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم 4 
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  نادمه رهش یتماقا تاسیسأت زا یدنم تیاضر نازیم دروم رد نایوگخساپ یناوارف (3)هرامش لکش

 نا  یوگخوساپ زا دوصرد 2/49  .توسا هدوب نییاپ رایسب حطس رد روکذم تامدخ هک دندقتعم نایوگخساپ زا دصرد 0/7
    دوندوب دوقتعم نایوگخوساپ زا دصرد 4/75 .تسا هدوب نییاپ حطس رد هنیمز نیا رد هدش هئارا تامدخ هک دندوب دقتعم
  نادومه رهش رد هدش هئارا تامدخ هک دندوب دقتعم اهنآ دصرد 7/0 .تسا هدوب طسوتم حطس رد هدش هئارا تامدخ هک
  رهوش رد یتماقا تاسیسمت تامدخ هک دندوب دقتعم نایوگخساپ زا دصرد 5/4 هنیمز نیا رد .تسا هدوب ییالاب حطس رد
  تامدوخ نیا زا رتالاب و طسوتم دح رد نایوگخساپ دصرد 3/55 عومجم رد .تسا هدوب ییالاب رایسب حطس رد نادمه
   .دناهتشاد تیاضر

  نادمه رهش یاهیذغت زکارم و اههاگشورف تامدخ زا یدنمتیاضر نازیم دروم رد نایوگخساپ یناوارف (4)هرامش لودج

 یعمجت دصرد ربتعم دصرد دصرد یناوارف هلوقم
 4.2 4.2 4.2 15 نییاپ رایسب 
 42.5 38.3 38.3 136 نییاپ�  
 91.0 48.5 48.5 172 طسوتم  
 99.7 8.7 8.7 31 الاب  
 100.0 3. 3. 1 الاب رایسب  
 - 100.0 100.0 355 عمج  

397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم 4 

 
  نادمه رهش یاهیذغت زکارم و اههاگشورف تامدخ زا یدنم تیاضر نازیم دروم رد نایوگخساپ یناوارف (4)هرامش لکش

      تامدوخ زا اوهنآ یدونم تیاوضر نازویم دروم رد ار نایوگخساپ یناوارف عیزوت (0) هرامش لکش و (0) هرامش لودج
   تیاوضر رتالاوب  و طوسوتم دح رد نایوگخساپ دصرد 0/20 عومجم رد هک دهدیم ناشن یاهیذغت زکارم و اههاگشورف
   .دناهدومن ناليا رصاني و تامدخ نیا زا ار دوخ یدنم
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  نادمه رهش رد لقن و لمح تامدخ زا یدنم تیاضر نازیم دروم رد نایوگخساپ یناوارف (5)هرامش لودج
 یعمجت دصرد ربتعم دصرد دصرد یناوارف هلوقم

 5.4 5.4 5.4 19 نییاپ رایسب 
 49.9 44.5 44.5 158 نییاپ�  
 94.6 44.8 44.8 159 طسوتم  
 100.0 5.4 5.4 19 الاب  
 - 100.0 100.0 355 عمج  

397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم 4 

 
  نادمه رهش رد لقن و لمح تامدخ زا یدنم تیاضر نازیم دروم رد نایوگخساپ یناوارف (5)هرامش لکش

   تامدوخ زا اوهنآ یدنم تیاضر نازیم دروم رد نایوگخساپ یناوارف ۀدنهد ناشن (0) هرامش لکش و (0) هرامش لودج
     نییاوپ رایوسب حطوس رد روکذوم تامدخ زا نایوگخساپ دصرد 0/0 یدنم تیاضر .تسا نادمه رهش رد لقن و لمح
  دوصرد 3/00    یدونم تیاوضر .دونا هتوشاد  ینییاوپ یدنم تیاضر تامدخ نیا زا نایوگخساپ دصرد 0/00 .تسا هدوب
   .تسا هدوب الاب حطس رد زین نانآ دصرد 0/0 یدنم تیاضر .تسا هدوب طسوتم حطس رد تامدخ نیا زا نایوگخساپ

  یرگشدرگ یاهسناژآ و تاسسؤم تامدخ زا یدنم تیاضر نازیم دروم رد نایوگخساپ یناوارف (6)هرامش لودج

 یعمجت دصرد ربتعم دصرد دصرد یناوارف هلوقم
 4.5 4.5 4.5 16 نییاپ رایسب 
 49.3 44.8 44.8 159 نییاپ�  
 94.1 44.8 44.8 159 طسوتم  
 99.7 5.6 5.6 20 الاب  
 100.0 3. 3. 1 الاب رایسب  
 - 100.0 100.0 355 عمج  

397 ،شهوژپ یاههتفای :عبنم 4 

 
   یرگشدرگ یاهسناژآ و تاسسؤم تامدخ زا یدنم تیاضر نازیم دروم رد نایوگخساپ یناوارف (6)هرامش لکش
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  یاوه         سونايآ و تاوسسؤم زا ار دووخ یدونم تیاوضر رتالاوب و طوسوتم دوح رد نایوگخوساپ دصرد 2/40 ًاايومجم
  هیوضرف  نوومزآ و  توسا نآ  نوومزآ  تویيباق  هیوضرف  کوی ندوب شزرا اب رب یساسا کالم .دناهدومن ناليا یرگشدرگ
 دوشیمن تباث یعطق روط هب زگره هیضرف کی هچرگا .تسا ققحم هاگدید زا هدش هئارا یايدا  قس و تحص شجنس
  شهوژوپ  یاوه هیوضرف  هراوبرد  تواوضق ،یرامآ یریگ یمصت دراوم نیرت هم زا یکی سپ .دوشیم در ای و دییمت هکيب
 .تسا

 شهوژپ ضرف یاههیوگ نمریپسا ور یگتسبمه نومزآ جیاتن (7)ةرامش لودج

 یراد ینعم حطس و هرامآ 
 

 زا یدووووونم تیاوووووضر
 یتماقا تاسیسمت

 زا یدوووونم تیاووووضر
  اهارساذغ اههاگشورف

 و لمح زا یدنم تیاضر
 لقن

 یاه سنايآ زا یدنم تیاضر
 یرگشدرگ

 056. 083. 021.- *129. یگتسبمه نازیم 

 294. 119. 691. 015. یراد ینعم حطس

 355 355 355 355 هنومن  جح

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 و  تامدوخ زا  نادومه رهش نارگشدرگ یدنم تیاضر نازیم نیب طابترا یازا هب نمریپسا یگتسبمه نازیم قوف لودج
  یدونم  تیاوضر  یگتوسبمه  دووش یوم  هدهاوشم  هوک  یرووط  ناومه .دهدیم ناشن ار نآ یاههیوگ و هدش هئارا رصاني
 و  اوه هاگوشورف) هیوناث رصاني و تامدخ زا نارگشدرگ یدنمتیاضر ،(یتماقا تاسیسمت) هیوناث تامدخ زا نارگشدرگ
  یدونم  تیاوضر و ( اوه هاوگفقوت و  اوهیسرتسد ،لقن و لمح) هیوناث تامدخ زا نارگشدرگ یدنم تیاضر ،(اهارساذغ
  توسد  هوب 5/4 و 34/4 ،-74/4 ،97/4  بویترت  هوب (یرگشدرگ یاهسنايآ و تاسسؤم) هیوناث تامدخ زا نارگشدرگ
 یاههیوگ نیب یگتسبمه نازیم  تسا هدمآ تسد هب 9/4 زا رتمک قوف ریداقم هیيک قيطم ردق هک ییاجنآ زا .تسا هدمآ
 . دونیامن یوم  نیویبت ار  هتوسباو  رویغتم زا یزیچان رایسب نازیم و تسا زیچان رایسب نادمه رهش رد یدنم تیاضر ضرف
 نازیم» ناوني اب شهوژپ لوا ضرف نیاربانب .دهدیم ناشن ار روکذم یاهیگتسبمه زا کی ره یرادینعم حطس لودج
 .دوشیم در «دراد رارق ینییاپ حطس رد هدش هئارا تامدخ زا نادمه یرهش نارگشدرگ یدنم تیاضر

 شهوژپ مود ضرف یاههیوگ یگتسبمه نومزآ جیاتن (8)ةرامش لودج
 یرگشدرگ هعسوت یرادینعم و هرامآ هیوگ

 رهش یرگشدرگ هعسوت رد یریگ یمصت زکارم و اهنامزاس ددعت شقن
 نادمه

 (**) .370  یگتسبمه

 009 دادعت

 (**) .792  یگتسبمه نادمه رهش یرگشدرگ هعسوت رد بسانم یاهیژتارتسا یحارط شقن

 009 دادعت

 رهش یرگشدرگ هعسوت رد فيتخم یاهنامزاس فیااو لخادت مدي شقن
 نادمه

 (**)77514  یگتسبمه

 009 دادعت

 (**)33514  یگتسبمه  نادمه رهش یرگشدرگ هعسوت رد فيتخم یاهنامزاس یگنهامه شقن

 009 دادعت

  ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

  شوقن  یاوه هویوگ و نادمه رهش رد یرگشدرگ ۀعسوت ۀیوگ نیب طابترا یازا هب نمریپسا یگتسبمه نازیم قوف لودج
 رد  بوسانم  یاوه یژتارتوسا  یوحارط  شوقن ، نادومه رهش یرگشدرگ هعسوت رد یریگ یمصت زکارم و اهنامزاس ددعت
 و  نادومه  رهوش یرگشدرگ هعسوت رد فيتخم یاهنامزاس فیااو لخادت مدي شقن ،نادمه رهش یرگشدرگ هعسوت
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     رادوقم هوب هوجوت اوب . دوهدیم ناشن ار نادمه رهش یرگشدرگ یگتفای هعسوت رد فيتخم یاهنامزاس یگنهامه شقن
 زا رتمک یرادینعم حطس هکنیا هب هجوت اب و (.335) و (.775) ،(.792) ،(.370) اههیوگ یارب هدمآ تسد هب یگتسبمه
      نادومه یرهوش یرگوشدرگ هعوسوت و یگتفاوی هعسوت رد اهنامزاس شقن یاههیوگ نیب هک تفگ ناوتیم ،تسا 04/4
  اوب   شهوژوپ مود ضروف نیاربانب .تسا  یقتسم و تبثم تروص هب و یوق هجرد اب هطبار نیا و دراد دوجو یگتسبمه
 «دراد دوجو یرادینعم ۀطبار نادمه رهش رد یرگشدرگ ۀعسوت و یرگشدرگ نامزاس نایم یگنهامه مدي نیب» ناوني
 .دریگیم رارق دییمت دروم

 تاداهنشیپ و یریگهجیتن ،یدنب عمج

  یوشا ن تالکوشم شهاک ،یناسنا ۀعسوت یاهصخاش ندرب الاب ،داصتقا هب یشخب عونت ینونک طیارش رد هک ییاجنآ زا
    رد و توسیز طیوحم ظوفح ،  اوهگنهرف لوماعت ، یویاز لاغتشا ،اهرهش درادناتسا دح زا شیب یگدولآ و ندش یتعنص زا
      هوب یرهوش یرگوشدرگ اذول  توسا نازیر همانرب و ناریدم یور شیپ یيصا یاههغدغد هيمج زا رادیاپ ۀعسوت تیاهن
       ار دووخ یويم هعوسوت دونیارف دونناوتب قویرط نیازا ات تسا یداصتقا تیزم کی هعسوت لاح رد یاهروشک یارب هژیو
   هوب نامرووشک رد نادرگناهج و نارگشدرگ اذاج و یندید یاهرهش و قطانم زا یکی دناوتیم نادمه .دنشخب عیرست
     ار یرگوشدرگ هعوسوت و شرتوسگ یاوه یزویرهمانرب دناوتیم نآ یاههبذاج هب تبسن تخانش و فارشا .دیآ ااسح
  . یشاب هتشاد ینودم یاهیزیرهمانرب هریغ و یکیيولوکا ،یيامتجا ،یداصتقا فيتخم داعبا رد  یناوتب ات دیامن دنمفده
  طیاروش ساسارب یتسیاب یزیرهمانرب نیا . یراد یزیرهمانرب هب یروف و یساسا زاین یرگشدرگ هعسوت و تفرشیپ یارب
  یویارجا   وکحم هناوتشپ کی زا یدرگناهج یناهج نامزاس یاهدرادناتسا اب تقباطم نمض و هدش یحارط رهش  اخ
  یروبهر و تیاده و عبانم ،تاناکما زیهجت ،ریگارف یهدنامزاس و حیحص فادها اب یلوصا یزیرهمانرب .دشاب رادروخرب
 .دروآ   هاروف ار یدایز دمآرد نادمه رهش و ناتسرهش هژیو هب و ناتسا نیا شزرا اب راثآ زا دناوتیم دنمناوت و یلوصا
  هوجوت  یوتفن  رویغ  تارداوص هار زا  دومآرد  بوسک هلمسم هب روشک یداصتقا ماظن هک رضاح لاح رد هکنیا هب تیاني اب
 تاعلاطم .دوب دهاوخ یرگشدرگ قیرط زا دمآرد بسک ،دمآرد عبانم نیرتگرزب زا یکی ناهج رسارس رد و دراد یدایز
      اوی زادونا  وشچ دونچ لقادوح  دووخ کیژتارتسا لئاسم لح یارب یتسیابیم   نادمه رهش رد یرگشدرگ یزیرهمانرب
-    یوم اوهنآ قوقحت هار روس رب دوجوم عناوم و یمیسرت تاروصت و اهزادنا شچ ندش صخشم اب .دیامن  یسرت ریوصت
 .دوش هضري اهزادنا شچ ققحت و ارجا تهج رد یتاداهنشیپ یتسیاب
   هوک توسا یتاداهنشیپ نیرت هم زا یکی ناوني هب نادمه رهش یناتساب یاههطوحم و اهانب تمرم و یرادهگن ،تاافح
    هوب اوهانب نویا زا یخرب .دنراد رارق بیرخت و یدوبان رطخ ضرعم رد اهانب نیا رثکا رضاح لاح رد .داد هیارا ناوتیم
  و راوثآ مامت دیاب ادتبا .دنراد یروف تمرم هب زاین اهانب زا یرایسب .دنوش یزاسزاب دیاب و هدش بیرخت یهجوت یب لیلد
  هوب ، یرگوشدرگ یاهتخاسریز و تاناکما داجیا اب سپس و دنوش تاافح ،تمرم ،یزاسزاب شزرا اب یخیرات یاهانب
    رد دویاب اهزاوس و تخاوس مامت .دنوش یفرعم و غیيبت روشک زا جراخ رد هژیو هب و لخاد رد یرگشدرگ ناکم ناوني
  تویوه تسا نکمم اریز  ددرگن داجیا اههبذاج نیا یکیدزن رد یزاس و تخاس عون چیه و دنریگب رارق یبسانم عاعش
      و یمیدوق رهاوا و تویوه ناومه یخیراوت یاههبذاج دیاب ،نیاربانب .دربب نیب زا ار یخیرات یاهناکم شزرا و یيصا
- هاگوشیامن ،یتنس ۀناخباتک ،هزوم ریظن ینکاما ناوني هب یخیرات یاههینبا یخرب زا ناوتیم .دننک ظفح ار دوخ یخیرات
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  تاوسیسمت و اهزاس و تخاس رد هدش هدافتسا داوم و حلاصم و یرامعم کبس .درک هدافتسا یتسد عیانص و یرنه یاه
    و تخاوس دویاب ناوکما دح ات .دشاب راگزاس و گنهامه اههبذاج نیا یخیرات یاضف اب  ه و یعیبط طیحم اب  ه دیاب
   یخیراوت تویوه هب و دراو یعیبط طیحم هب یرتمک راشف  ه ،قیرط نیدب .دشاب  ک یخیرات یاهناکم فارطا رد زاس
   .دوشیم هتساک اههنیزه نازیم زا هکنیا  ه و دوشیمن دراو یبیسآ یخیرات یاهناکم
   عبانم
    لدوم زا هدافتوسا اوب راهباچ یيحاس هیحان رد یرگشدرگ شرتسگ رب رثؤم لماوي لیيحت ،(3397)هللادبي ،هداز یساقآ و یسیي ،هداز  یهاربا

 .ناهفصا ،7 هرامش ،یاهقطنم و یرهش یاهشهوژپ و تاعلاطم ،SWOT یدربهار
 یزیرهمانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک هماننایاپ ،سبط ورخ ۀقطنم یرگشدرگ یزیرهمانرب و اههبذاج یسررب ،(0397)نیسحمالغ ،یناسحا

 .ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد یرهش
   ییاتوسور یزویر    هومانرب و اویفارغج دوشرا یوسانشراک هماننایاپ ،مریمس  سیروتوکا یاههبذاج یفرعم و ییاسانش ،(7397)نیرسن ،نایسیرا

 .ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد
 ،(نادمه رهش :یدروم هنومن) هلزلز رب دیکمت اب نارحب تیریدم روظنم هب ینوکسم یاهنامتخاس تیعضو یسررب ،(3397)ریما ،ماهم یربکا

 ،  ناهفوصا هاگوشناد ،ییاوقت دوعسم رتکد و یثراو اضردیمح رتکد ییامنهار هب یرهش یزیرهمانرب و ایفارغج دشرا یسانشراک همان نایاپ
 .ناهفصا

 .یزیرهمانرب   و یداصتقا تنواعم تاراشتنا ،نارهت ،یدرگناهج ینابم و لوصا ،( 9297)یتشدهد هرهز و یدهم ،یناولا 
 .ناهفصا ،یويي مایپ تاراشتنا ،یرهش یرگشدرگ تیریدم و یزیرهمانرب رب یاهمدقم ،(3397)دومحم ،یربکا و دوعسم ،ییاوقت
    و رویلد هداز نیوسح ییاومنهار هب زیربت هاگشناد یرتکد ۀلاسر ،ناریا رد  سیروت تعنص یزیرهمانرب یبایزرا ،(7397) یحر ،هنایچ یردیح

 .زیربت هاگشناد ،یوسوم ردص
 .یتشهب دیهش هاگشناد تاراشتنا ،نارهت ،یتالحم نیدلاحالص ۀمجرت ،یرهش یدرگناهج ،(7397) هییتوپ زاوسنارف و يري ،سزاک
 .نارهت ،ونگ رواشم نیسدنهم ،نادمه ناتسا یرگشدرگ عماج حرط ،(9397) نادمه ناتسا یگنهرف ثاریم نامزاس
 یز ویر  هومانرب و اویفارغج دشرا یسانشراک ۀمان نایاپ ،دابآ زوریف رهش یتسیروت یاهلیسناتپ ییایفارغج لیيحت ،(9397)مانهب ،یناغم یمیحر

 .ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد ،ییاوقت دوعسم رتکد و یثراو اضردیمح رتکد ییامنهار هب یرهش
297)رغصا یيي ،یناوضر  .نارهت ،رون مایپ هاگشناد تاراشتنا ، سیروت تعنص و ایفارغج ،(9

    یناوسنا موويي و تاویبدا هد  کوشناد ۀويجم ، یرگوشدرگ ۀعسوت یزیرهمانرب رد ییاضف لماکت لدم رب یيیيحت یشرگن ،(3297)ناریا ،یزاغ
  .77 -97 ۀرامش ،ناهفصا هاگشناد

  یزویر     هومانرب و اویفارغج یروتکد هومان ناویاپ ،یرگشدرگ هعسوت رد نامرک ناتسا یاهناوت و اهتیيباق یسررب ،(0397)نیسح ،روپرفنضغ
 .ناهفصا ،ناهفصا هاگشناد ،یقفش سوریس رتکد و یزاغ ناریا رتکد ییامنهار هب یرهش

  .نادمه ،نادمه ناتسا یدرگناهج و یدرگناریا نامزاس ،نادمه ناتسا یرگشدرگ یامیس ،(4397)نسحلاوبا دیس ،یمطاف
 یدرگناهج هعسوت یاههمانرب   و اهتسایس یسررب رانیمس ،ناریا رد یدرگناهج نارحب و دوکر ،یدمآراکان ،(7397)دمحا ،یهالک  ساق07

  .ییابطابط همالي هاگشناد ،ناریا یمالسا یروهمج رد
 .لوا پاچ ،زاوها ،نارمچ دیهش هاگشناد تاراشتنا ،یرهش یرگشدرگ ،(5397)یيي ،دحوم
 ۀلاسر ،روشک رد یرگشدرگ تعنص رادیاپ ۀعسوت یوگلا ۀیارا و یرگشدرگ تعنص رد تلود یاهتسایس یسررب ،(0397)نیدلارون ،یرون

 .نارهت .نارهت هاگشناد ،یياجش رهچونم رتکد ییامنهار هب یراذگتسایس تیریدم یرتکد
Hall C.M and Page, S.J.( 2001) The Geography of Tourism and Recreation, Environment, place and 

Space, Rutledge, vol14. 
Hayllar, B. Griffin, T. and Edwards, D.(2008) City Spaces - Tourist Places: Urban Tourism Precincts, 

Kindle Edition.  



 333 ...نارگشدرگ یدنم تیاضر رب یلیلحت

Pearce, D. G. (2001) an Integrative Framework for Urban Tourism Research, Annals of Tourism 
Research, vol 28, No 4. 

Shoval, N. and Raveh, A.(2004) Categorization of tourist attractions and the modeling of tourist cities: 
based on the co-plot method of multivariate analysis [An article from: Tourism Management]. 

 
 
 


