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 چکیده

کٌٌیذ   تَرِ کوی ًؼجت ثِ عَاهل هؤحش ثش قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی هیی  اهشٍصُ هتخللبى ثبصاسیبثی ٍ گشدؿگشی 

ّذف پظٍّؾ حبضش اسائِ هذلی ثشای تجییي عَاهل هؤحش ثش قلذ گشدؿگشاى رْیت ػیفش هزیذد ثیِ هقلیذ گشدؿیگشی ٍ       لزا 

ش ٍ سضبیت اص ػیفش ثیِ   ثبؿذ  دس هذل تَػعِ دادُ ؿذُ دسگیشی رٌّی گشدؿگش، کیفیت تزشثِ گشدؿگ تَكیِ آى ثِ ػبیشیي هی

تشیي عَاهل تأحیش گزاس ثش قلذ ػفش هزیذد ثیِ هقلیذ گشدؿیگشی ٍ تَكییِ ػیفش ثیِ هقلیذ         هقلذ گشدؿگشی اص رولِ هْن

ثِ ؿیْش   1941گشدؿگشی دس ًظش گشفتِ ؿذُ اًذ  ربهعِ آهبسی پظٍّؾ ؿبهل آى دػتِ اص گشدؿگشاى خبسری اػت کِ دس ثْبس 

ّبی پظٍّؾ، ثیب اػیتفبدُ اص پشػـیٌبهِ گیشدآٍسی     ًفش اًتخبة ؿذ  دادُ 022ای ثِ حزن ًوًَِاًذ  اص ایي ربهعِ، قن ػفش کشدُ

ّب ثب اػتفبدُ اص تحلیل هؼیش دس ًشم افضاس لیضسل كَست گشفتِ اػت  ًتیبیذ پیظٍّؾ حبضیش ًـیبى     ؿذُ ٍ تزضیِ ٍ تحلیل دادُ

ص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثیِ عیَس هعٌیبداسی    دّذ دسگیشی رٌّی ثب هقلذ گشدؿگشی، کیفیت تزشثِ گشدؿگش ٍ سضبیت اهی

 دّذ  قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی ٍ تَكیِ ػفش ثِ آى سا تحت تأحیش قشاس هی
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 مقدمه

تَاى آى سا ًوًَِ ثبسصی اص یک ػیؼتن داًؼت  ثِ عجبست دیگیش،   ای کِ هیای اػت، ثِ گًَِگؼتشدُگشدؿگشی هفَْم 

ّبی اقتلبدی، ػیبػی، ارتوبعی ٍ حتی تکٌَلَطیک ای ثب ػبیش ثخؾگشدؿگشی ػیؼتوی اػت کِ استجبعبت گؼتشدُ

ِ هعشفی کشدى گشدؿگشی ثِ عٌَاى ثخـیی  چٌیي ثب تَرِ ثتَاى تٌْب اص اثعبد اقتلبدی ٍ ّن ربهعِ داسد  اص یک ػَ هی

تَاى ثؼیبسی اص اثعبد دیگش سا ثب تَرِ ثِ آى تَضیح داد  ثیب تَریِ ثیِ اثعیبد      اص خذهبت ًگشیؼت ٍ اص ػَی دیگش هی

(  اص ػَی دیگیش  593 1949گؼتشدُ كٌعت گشدؿگشی، داؿتي ًگبُ ػیؼتوی ثِ آى ضشٍسی اػت )اثًََسی ٍ اکجشی، 

تشیي هٌجع دسآهذ ثؼیبسی اص کـَسّبی تَػیعِ یبفتیِ   ّضاسُ رذیذ كٌعت گشدؿگشی ثِ ثضسگثبیذ تَرِ داؿت کِ دس 

صایی گؼتشدُ سا ثِ ّوشاُ داؿیتِ اػیت )ؿیبُ آثیبدی ٍ     ٍ دس حبل تَػعِ تجذیل ؿذُ ٍ هضایبی فشاٍاًی اص رولِ اؿتغبل

ای چیَى آة ٍ  بًیبت ٍییظُ  (  گؼتشؽ كٌعت گشدؿگشی دس ّش ًقغِ اص رْبى ًیبصهٌذ ؿشایظ ٍ اهک501 1940ػیبح، 

ٍ  ّب، اهکبًبت ٍ تزْییضات اػیت )حؼییٌی   ّبی عجیعی، آداة ٍ ػٌي، صیشػبختَّا، آحبس تبسیخی ٍ فشٌّگی، ربرثِ

(  لزا ّش یک اص هقبكذ گشدؿگشی ثبیذ تالؽ کٌٌذ ػْن خَد سا اص اییي كیٌعت ٍ دسآهیذّبی آى    50 1940، ّوکبساى

شد دس دًیبی سقبثتی اهشٍص ًخؼتیي ػفش ثِ یک هقلذ گشدؿگشی ثیِ هعٌیی   افضایؾ دٌّذ  اص عشف دیگش، ثبیذ تَرِ ک

هَفقیت آى هقلذ گشدؿگشی ًیؼت، ثلکِ تکشاس ػفش ثِ هقبكیذ گشدؿیگشی ٍ هعشفیی ٍ تجلیی  آى ًیضد گشدؿیگشاى       

تَاًذ هؤفقیت آى هقلذ گشدؿگشی سا دس ثلٌذ هذت سقن ثضًذ  ثِ عَس کلی، عَاهلی چیَى کیفییت   ثبلقَُ اػت کِ هی

تَاًذ ٍفیبداسی ثیِ هقلیذ گشدؿیگشی سا افیضایؾ      تزشثِ گشدؿگش، سضبیت اص هقلذ گشدؿگشی ٍ عَاهل دیگشی هی

گشدًذ، ؿٌبػبیی ٍ تقَیت دّذ  لزا ضشٍسی اػت ایي عَاهل ٍ ػبیش عَاهل دیگشی کِ هٌزش ثِ ٍفبداسی گشدؿگش هی

(  ّیش  5110 1949، ٍ ّوکیبساى  سد )غفیبسی ّبی ثیـتشی ثذػت آٍؿًَذ تب ثتَاى دس دًیبی سقبثتی گشدؿگشی هؤفقیت

ّبی پیـیي ثِ عٌَاى عَاهل هؤحش ثش ٍفبداسی گشدؿگش هَسد هغبلعِ قشاس گشفتِ اػیت،  چٌذ عَاهل هتعذدی دس پظٍّؾ

اهب دسگیشی رٌّی گشدؿگش ثب هقلذ گشدؿگشی ٍ ّوچٌیي کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی چٌذاى هیَسد  

 س ًگشفتِ اػت   تَرِ پظٍّـگشاى پیـیي قشا

ثبؿیذ  دس   اهشٍصُ تزشثِ گشدؿگش ٍ اًتخبة هقلذ گشدؿگشی کبًَى تَرِ ٍ توشکض گشدؿگشی دس كٌعت ٍ داًـگبُ هیی 

تَاًٌیذ هؤفیب ثبؿیٌذ کیِ     ٍاقع گشدؿگشاى اهشٍصی اسصؽ هحَس ّؼتٌذ ٍ آى دػتِ اص هقبكذ گشدؿگشی دس ایي صهیٌِ هی

ّیبی گشدؿیگش کیِ     کٌٌذ، هبّیت ٍ داهٌِ تزشثِ ی ثشخی ًَیؼٌذگبى ثیبى هیثتَاًٌذ ثشای گشدؿگش اسصؽ ایزبد ًوبیٌذ  حت

(  لیزا فیشاّن   533 0211کٌیذ )لییي ٍ کیَ،     ؿَد، اسصؽ هقلذ گشدؿگشی سا تعییي هیی  تَػظ هقلذ گشدؿگشی اسائِ هی

( 90 02245کشدى یک تزشثِ عبلی ثشای گشدؿگش دس رْبى کؼت ٍ کبس اهشٍصی ثؼیبس هْن اػت )ٍسَّف ٍ ّوکیبساى،  

تَاى ًیبت سفتبسی گشدؿگش سا دس قجبل هقلذ گشدؿگشی تحت تأحیش قشاس داد  ؿبیذ ثِ ّوییي   ٍ اص ایي عشیب اػت کِ هی

ای هَسد هغبلعِ ٍ تزضیِ ٍ تحلیل قیشاس   دلیل اػت کِ تزشثِ ٍ احؼبػبت گشدؿگش دس ادثیبت گشدؿگشی ثِ عَس گؼتشدُ

کٌٌذ، هفَْم تزشثِ ثیِ عٌیَاى پیـیبیٌذ ًییبت      خی ًَیؼٌذگبى ارعبى هی(  ثش51191 0211گشفتِ اػت )گشپی ٍ هًَتٌبسی، 

5 0212ؿَد کِ ثب یک یب دٍ هتغیش اص اسصؽ ادساک ؿذُ ٍ سضبیت هیشتجظ اػیت )چیي ٍ چیي،      سفتبسی دس ًظش گشفتِ هی
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، هَقعییت  ًظییش خیبسری   عَاهیل دسگیشی رٌّی ثعٌَاى یک حبلت اًگیضؿی اص عالقِ ٍ تحشیک اػت کیِ ثَػییل    (  90

(  5024 0221)کیین،   ؿیَد  ّبی هشکضی ایزبد هی داخلی هبًٌذ ضویش فشد ٍ اسصؽ ّوچٌیي عَاهلهحلَل ٍ استجبعبت ٍ 

دس ٍاقع دسگیشی رٌّی هلشف کٌٌذُ ثِ عٌَاى اّویت ؿخلیی دسک ؿیذُ، ییب عالقی  هیشتجظ ثیب اکتؼیبة، هلیشف ٍ         

ًیبص اكیلی هؤفقییت هقبكیذ گشدؿیگشی اػیت         سضبیت گشدؿگش پیؾؿَد کٌبسگزاسی کبال، خذهت یب ایذُ تعشیف هی

ثیٌیی کٌٌیذُ هعتجیش    تَاًیذ پییؾ   دلیل اكلی اّویت سضبیت گشدؿگش دس ایي ٍاقعیت ًْفتِ اػت کِ سضبیت گشدؿگش هی

ٍفبداسی ٍ ثبصدیذ هزذد گشدؿگش اص هقلذ گشدؿگشی ثبؿذ  ثبصدییذ هزیذد ییب تَكییِ ثیِ دیگیشاى هعویَالب دس ادثییبت         

دؿیگش اؿیبسُ داسد ٍ یکیی اص عَاهیل حییبتی ثیشای ػیٌزؾ ساّجشدّیبی ثبصاسییبثی هقبكیذ           گشدؿگشی ثِ ٍفبداسی گش

ای سا ًییض  ًوبیذ، ثلکِ هوکي اػت تجلیغبت تَكیِگشدؿگشی اػت  ثبصدیذ هزذد ًِ تٌْب هٌجع حبثتی اص دسآهذ سا فشاّن هی

(  لیزا ّیذف   5133 0211ؿیًَذ )هیٌگفٌی ،   ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿذ  هـتشیبى ساضی احتوبالب ثِ هـتشیبى ٍفبداس تجیذیل هیی  

پظٍّؾ اسائِ هذلی رْت تجییي عَاهل هؤحش ثش قلذ گشدؿگشاى رْت ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی ٍ تَكییِ آى ثیِ   

 ثبؿذ    ػبیشیي دس ؿْش هقذع قن ثِ عٌَاى یکی اص هْن تشیي هقبكذ گشدؿگشی هزّجی کـَس عضیضهبى هی

 مبانی نظری 

ًیض ثیبى ؿذ، ّذف پظٍّؾ حبضش اسائِ هذلی رْت تجییي عَاهل هؤحش ثش قلذ گشدؿیگشاى  ّوبًغَس کِ دس ثخؾ قجل 

ثبؿذ  لزا هتغیشّبی اكلی پیظٍّؾ حبضیش )ؿیبهل    رْت ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی ٍ تَكیِ آى ثِ ػبیشیي هی

هقلیذ  دسگیشی رٌّی گشدؿگش، کیفیت تزشثِ گشدؿگش، سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی، قلذ ػیفش هزیذد ثیِ    

ّب ثب یکذیگش دس ایي ثخؾ هیَسد ثحیج   گشدؿگشی ٍ تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي( ٍ ًحَُ استجبط آى

 قشاس گشفتِ اػت 

5 دسگیشی رٌّی ثِ عٌَاى ػغح عالقِ یب اّویتی کِ ییک هَضیَب ثیشای فیشد داسد ییب      1گردشگری مقصد با ذهنی درگیری

گییشی دس اًتخیبة   تعشیف ؿذُ اػت  ػغح دسگیشی رٌّی ثش ػغح تلوینهشکضیت یک هَضَب دس ػبختبس خَد ؿخلی 

ّبی سفتبسی آًبى  ثبیذ تَرِ داؿیت کیِ چٌییي افیشادی     کٌٌذگبى ٍ پبػخهقلذ گشدؿگشی تأحیش داسد، هبًٌذ ؿٌبخت هلشف

ی ثیـیتشی ثیِ   ّب دسگیشی رٌّی ثیـتش ٍ دلجؼیتگی ثیبالتشی داسًیذ، ٍفیبداس    احتوبل داسد ًؼجت ثِ هقبكذی کِ ًؼجت ثِ آى

ًوبیؾ ثگزاسًذ  هفَْم دسگیشی رٌّی ثِ عٌَاى پیـبیٌذ احؼبػبت هجتٌی ثش تئَسی اسصیبثی ؿٌبختی ٍ یب ثیِ عٌیَاى پیـیبیٌذ    

5 0213گییشد )چییَ، لیی  ٍ چیي،      اسصؽ ادساک ؿذُ، سضبیت، دلجؼتگی هکبًی ٍ ٍفبداسی گشدؿگش هَسد ثحیج قیشاس هیی   

ِ   ثب تَرِ ثِ اّویت هَضَب دسگیشی (903 اًیذ  رٌّی، هغبلعبت اًذکی ثِ ثحج دسگیشی رٌّی دس ثخؾ گشدؿگشی پشداختی

(  هغبلعبت قجلی ًـبى دٌّذُ ایي اػت کِ ساثغیِ هخجتیی ثییي دسگییشی رٌّیی، ثبصدییذ       514 1940)سًزجشیبى ٍ خضایی پَل، 

  ( 592 0210هزذد اص هقلذ گشدؿگشی ٍ سضبیت گشدؿگش ٍرَد داسد )فشًض ٍ ٍالض، 
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هٌذی ثِ تفبٍت دسک ؿذُ ثیي اًتظبسات قجلیی ٍ عولکیشد ادساک ؿیذُ    5 ػغح سضبیت1گردشگری مقصد از رضایت

5 1432دّیذ )الییَس،    پغ اص هلشف اؿبسُ داسد  صهبًی کِ عولکشد کوتش اص ػغح  اًتظبسات ثبؿیذ، ًبسضیبیتی سم هیی   

(  دس 1443)ساػت ٍ الیَس، تَاًذ ثِ عٌَاى هیضاى تزشثِ احؼبع هخجت فشد تعشیف ؿَد  هٌذی هی(  ػغح سضبیت319

هٌذی ثِ عَس عوذُ ثِ عٌَاى تبثعی اص اًتظبسات قجل اص ػفش ٍ اًتظیبسات ثعیذ اص ػیفش    هتَى گشدؿگشی، ػغح سضبیت

ًـبى دادُ ؿذُ اػت  ثذیي تشتیت ٌّگبهی کِ گشدؿگشی احؼبع خَؿبیٌذی اص ػفش ثِ ییک هقلیذ گشدؿیگشی سا    

هقلیذ هشثَعیِ سضیبیت داسد  دس هقبثیل، صهیبًی کیِ گشدؿیگش احؼیبع         تَاى گفت ٍی اص ػیفش ثیِ    تزشثِ کٌذ، هی

اؽ غلجیِ خَاّیذ کیشد    هٌذیهٌذی اٍ ثش سضبیتًبخَؿبیٌذی سا اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی تزشثِ کٌذ، عذم سضبیت

-ای سفتبسی اػت کِ اص عشیب عَاهل احؼبػی ٍ ؿٌبختی فعبلییت (  سضبیت گشدؿگش پذیذ0229ُ)سیؼیٌگش ٍ تَسًش، 

ؿَد  سضبیت کلی گشدؿگش اص عشیب اسصییبثی اٍ اص   گشدؿگشی ٍ اسصیبثی عٌبكش ٍ اؿکبل هتعذد هقلذ ایزبد هیّبی 

تیشیي عَاهیل هیؤحش ثیش هشارعیِ هزیذد       گییشد  دس ٍاقیع یکیی اص هْین     ّبی هقلذ هجٌی ثش اًتظبسات ؿکل هیٍیظگی

ثؼیتگی داسد  پیی ثیشدى ثیِ احؼیبع       ّب اص ثبصدیذ قجلیی اص آى هقلیذ  گشدؿگشاى ثِ یک هقلذ، ثِ ػغح سضبیت آى

ّبی هقلیذ اص دییذگبُ گشدؿیگش دس ػیغَح هختلیف داسد      گشدؿگش دسثبسُ یک هکبى، اؿبسُ غیش هؼتقیوی ثِ ٍیظگی

هٌذی گشدؿگش اص هقلذ گشدؿگش، توبیل ثیِ  اًذ ػغح سضبیت(  هغبلعبت گزؿتِ ًـبى داد519ُ 0212)آلگشُ ٍ گبساٍ، 

دّذ  ثشای هخبل، گشدؿگشاى ساضی هوکي اػت ییک هقلیذ    ا تحت تأحیش قشاس هیثبصدیذ هزذد اص هقلذ گشدؿگشی س

سا ثبصدیذ کٌٌذ، ثِ دیگشاى تَكیِ کٌٌذ، یب دس هَسد هقلذ هشثَعِ اثشاص ًظش هؼبعذی داؿتِ ثبؿٌذ  اص ػَی دیگش، ییک  

ى ریب سا تَكییِ   گشدؿگش ًبساضی هوکي اػت هشارعِ هزذد ثِ آى هقلذ ًذاؿتِ ثبؿذ ٍ ثِ گشدؿیگشاى دیگیش ًییض آ   

ًکٌذ  حتی گشدؿگشاى ًبساضی هوکي اػت ًظشات هٌفی دس هَسد هقلذ داؿتِ ثبؿٌذ ٍ ثیِ ؿیْشت آى كیذهِ ثضًٌیذ     

ؿَد کِ ثِ ثشسػی استجبط ثیي دسگییشی رٌّیی،    (  دس گشدؿگشی هغبلعبت هتعذدی یبفت هی0229)سیؼیٌگش ٍ تَسًش، 

اص ّوِ ایي ػِ هتغیش اػتفبدُ کشدًذ ٍ ثشخی فقظ ثیِ دٍ هیَسد    اًذ  ثشخی اص هغبلعبتسضبیت ٍ ًیبت سفتبسی پشداختِ

؛ 0221؛ لیی ٍ ثیلیش،   0221؛ َّاً ، لی ٍ چي، 0213چیَ، لی  ٍ چي، ؛ 0222اص ایي هتغیشّب اؿبسُ کشدًذ )چي ٍ تؼبی، 

رٌّیی،  (  دس گشدؿگشی ٍ صهیٌِ فشٌّ  گشدؿگشی هغبلعبتی کِ ثِ ثشسػی استجبط ثیي دسگییشی  0210پشایبگ ٍ سیبى، 

کیفیت تزشثِ، سضبیت ٍ ًیبت سفتبسی )قلذ ثبصیذ هزذد اص هقلذ گشدؿگشی ٍ توبییل ثیِ تَكییِ آى ثیِ ػیبیشیي(      

 پشداختِ ثبؿذ، اًذک اػت   

ؿَد کِ دیذگبُ خذهت هحَس ریبیگضیي دییذگبُ هحلیَل هحیَس دس ادثییبت       5 اهشٍصُ هـبّذُ هی2گردشگر تجربه کیفیت

( ٍ ایي هَضَب کِ چگًَِ تزشثِ هـیتشی هوکیي اػیت فشاػیَی خیذهبت      51 0223، ثبصاسیبثی ؿذُ اػت )ٍاسگَ ٍ لَػچ

(  کیفیت تزشثیِ ٍ کیفییت خیذهبت اص    511 0210گؼتشؽ پیذا کٌذ هَسد تَرِ هحققبى قشاس گشفتِ اػت )کالٍع ٍ هکلي، 

شی، ثیِ كیَست   گیی اص لحبػ ػٌزؾ ٍ اًیذاصُ  رْبت هْن ٍ هـخق دس ثبصاسیبثی خذهبت ّؼتٌذ  ثشای هخبل کیفیت تزشثِ
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ثبؿیذ ٍ هبّییت آى    چٌیي اسصیبثی، ّذف ٍ گؼتشُ آى الضاهبب ثِ كیَست کلیی هیی   ؿَد؛ ّن رٌّی ٍ اًتضاعی دس ًظش گشفتِ هی

(  ثبیذ تَرِ داؿت کِ کیفییت خیذهت ٍ کیفییت تزشثیِ دس صهیٌیِ      5113 1441ثبؿذ )اٍتَ ٍ سیتچی،  گشا هیًوبدیي ٍ لزت

ّبی خیذهت داسد کیِ تحیت کٌتیشل اسائیِ دٌّیذُ آى       ت اؿبسُ ثِ کیفیت ٍیظگیگشدؿگشی ًیض هتفبٍت اػت  کیفیت خذه

ّیبی گشدؿیگشی داسد  کیفییت تزشثیِ ثیِ خیبعش       اػت، دس حبلی کِ کیفیت تزشثِ اؿبسُ ثِ پیبهذّبی سٍاًـٌبختی فعبلییت 

ُ خیذهت اسائیِ   ّبیی اػیت کیِ ثیِ ٍػییلِ اسائیِ دٌّیذ      ثبؿذ ٍ ؿبهل خلیلِ اسصیبثی رٌّی دیذاسکٌٌذُ یک هفَْم عبم هی

ؿیَد )چیي ٍ   سٍاًـٌبختی هغلَة تعشیف هیی -ّبی عبعفی گشدؿگشاى ًؼجت ثِ هٌبفع ارتوبعیؿَد ٍ ثِ عٌَاى ٍاکٌؾ هی

(  دس تعشیفی دیگش، کیفیت تزشثِ ثِ ایي هفَْم اؿبسُ داسد کِ هـتشی چگًَیِ ثیِ عیَس احؼبػیی تزیبسة      592 0212چي، 

کٌٌذ ٍ ثیب هحیغیی کیِ خیذهت دس آى اسائیِ       ّبی هلشف هـبسکت هی دس فعبلیتّب کٌذ  ثِ عَسی کِ آى خَد سا اسصیبثی هی

کٌٌیذ )چٌی  ٍ َّسًی ،     ؿَد، اسائِ دٌّذگبى خذهت، دیگش هـتشیبى، ّوشاّبى هـتشیبى ٍ عَاهل دیگش تعبهل ثشقشاس هی هی

بثی تزشثیِ فقیظ ٍاثؼیتِ ثیِ     کٌذ کِ اسصیی  (  تأکیذ ثش هبّیت عبعفی ٍ یب احؼبػی کیفیت تزشثِ لضٍهبب ثیبى ًوی50329 0212

احؼبػبت اػت  هخالب دس یک هغبلعِ تزشثِ هـتشی ثِ عٌَاى هزوَعِ تعبهالت ثیي هـیتشی ٍ کیبال، ؿیشکت ییب ثخـیی اص      

ؿَد هـتشی اص خَد ٍاکٌؾ ًـبى دّذ، تعشیف ؿذُ اػت  ایي تزشثِ ثِ عَس کبهیل ؿخلیی اػیت ٍ     ػبصهبى کِ ثبعج هی

َح هختلف )عقالًی، ّیزبًی، حؼی، فیضیکی ٍ هعٌَی( داللت داسد )رٌتیل، اػیییلش  ثش دسگیشی رٌّی هلشف کٌٌذُ دس ػغ

 ( 5942 0222ٍ ًَػی، 

کٌیذ    5 ثبصاسیبثی تعبسیف هتفبٍتی اص هفَْم ٍفیبداسی هـیتشی اسائیِ هیی    1سایرین به گردشگری مقصد به سفر توصیه

( هفَْم ٍفبداسی هـتشی سا ثِ عٌَاى داؿتي تعْذ قَی ًؼجت ثِ خشیذ دٍثبسُ یک هحلیَل  1444) 0ثشای هخبل اٍلیَس

کٌذ  ٍفبداسی ثِ اییي كیَست اػیت کیِ      یب خذهت ٍ یب تجذیل ؿذى ثِ هـتشی دائوی یک کبال یب خذهت تَكیف هی

ب کِ اییي پتبًؼییل سا داسًیذ    ّبی ثبصاسیبثی سقجثبعج خشیذ هزذد اص یک ثشًذ ؿَد، علی سغن تأحیشات هحیغی ٍ تالؽ

(  دس هغبلعیِ دیگیشی، ٍفیبداسی ثیِ عٌیَاى ًییشٍی       593 1444کِ ثبعج تغییش سفتبس هـتشی ثِ ًفع خَد ؿًَذ )الیَس، 

(  ّویبًغَس کیِ   544 1443سٍاثظ ثیي ًگشؽ ًؼجی فشد ٍ تکشاس حوبیت ٍ پـتیجبًی دیذُ ؿذُ اػت )دییک ٍ ثبػیَ،   

ٍفبداسی هـتشی ٍرَد ًذاسد کِ هَسد قجَل ّوگبى ثبؿذ  ثِ عَس کلی، هفْیَم  ؿَد ّیچ تعشیف دس هَسد  هـبّذُ هی

( 0( ٍفبداسی ًگشؿیی ثیِ ثشًیذ، )   1ؿَد کِ ؿبهل هَاسد صیش اػت5 ) ٍفبداسی هـتشی دس ػِ ػغح هتفبٍت تعشیف هی

ُ سفتیبس خشییذ     تَاًذ هؼیتقیوبب تَػیظ هـیبّذ    ( ٍفبداسی ؿٌبختی  اص دیذگبُ سفتبسی، ٍفبداسی هی9ٍفبداسی سفتبسی، )

تَاًذ ثِ عَس غیش هؼیتقین تَػیظ ًگیشؽ ییب      گیشی ؿَد  ایي دس حبلی اػت کِ اص دیذگبُ ًگشؿی، ٍفبداسی هیاًذاصُ

(  ثعیالٍُ ثبییذ تَریِ داؿیت کیِ ٍفیبداسی       5933 0221گیشی ؿَد )ّشًبًذص ٍ ّوکبساى، توبیل ثِ تکشاس خشیذ اًذاصُ

ؿیَد(، اص هٌظیش عیبعفی     ی ثب اعالعبت خَثی دس هَسد ثشًیذ هَاریِ هیی   تَاًذ اص هٌظش ؿٌبختی )ٌّگبهی کِ هـتش هی

)دٍػت داؿتي ثشًذ(، اص هٌظش کشداس )ًیبت سفتبسی( ٍ کٌتشل عول )ػیبصگبسی سفتیبس ثبصخشییذ( ثیشآٍسد ؿیَد )لیی،       

ثیِ   تَاًذ تحیت عٌیَاى ٍفیبداسی    (  ثٌبثشایي توبیل ثِ تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی هی5313 0222گشافی ٍ ثَسًض، 
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ؿَد، هـبّذُ ؿَد  دس صهیٌِ گشدؿگشی، هیضاى ٍفیبداسی ثیِ    گیشی هیهقلذ گشدؿگشی کِ ثِ عَس غیش هؼتقین اًذاصُ

(  532 0222ؿیَد )اٍپیشهي،    هقلذ گشدؿگشی دس توبیل گشدؿگش ثِ تَكیِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي هٌعکغ هی

ّیب احتویبالب ػیفش ثیِ آى هقلیذ       اؿیتِ ثبؿیٌذ، آى  ٌّگبهی کِ گشدؿگشاى تزشثِ لزت ثخـی فشاتش اص اًتظبسات خیَد د 

 (   5339 1449؛ سص، 5414 0222، ٍ ّوکبساى گشدؿگشی سا ثِ ػبیشیي تَكیِ خَاٌّذ کشد )َّی

5 ٌّگبهی کِ گشدؿگشاى تزشثِ لزت ثخـی اص ػفش ثیِ ییک هقلیذ گشدؿیگشی     1گردشگری مقصد از مجدد بازدید

ِ   ّب داؿتِ ثبؿٌذ کِ فشاتش اص اًتظبسات آى سییضی  ثبؿذ، احتوبالب ثشای ثبصدیذ هزذد اص هقلذ گشدؿیگشی دس آیٌیذُ ثشًبهی

تشیي هفبّین اسصیبثی دس ثشسػی (  سضبیت یکی اص هشرح5339 1449؛ سص، 5414 0222خَاٌّذ کشد )َّی ٍ ّوکبساى، 

ک ٍ ؛ کیَص 0221؛ کیَصک،  0221ثبؿیذ )ثیگٌیِ، ػیبًچض ٍ ػیبًچض،      توبیل ثِ ػفش هزذد ثیِ هقلیذ گشدؿیگشی هیی    

(  چٌذیي پظٍّؾ تأحیش سضبیت ثش تزشثِ ػفش ٍ توبیل گشدؿیگش ثیشای ػیفش هزیذد دس     1444؛ اٍُ، 0222سیویٌگتَى 

( دسیبفتٌیذ  0222) (  ثشای هخبل کضاک ٍ سیویٌگتیَى 0224، ٍ ّوکبساى اًذ )َّتچیٌؼَىآیٌذُ سا هَسد ثشسػی قشاس دادُ

گشدؿگشی ٍ تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػیبیشیي   کِ سضبیت ثیـتش گشدؿگش هٌزش ثِ ثبصدیذ هزذد اص هقلذ

( استجبط ثیي ادساک هؼبفشاى اص کیفیت، اسصؽ ٍ سضیبیت ثیش ًییبت سفتیبسی     0224ؿَد  َّتچیٌؼَى ٍ ّوکبساى ) هی

ّب ثشسػی کشدًذ ٍ هـخق ؿذ کِ سضبیت تأحیش هْوی ثش ثبصدیذ هزذد اص هقلذ گشدؿگشی دس آیٌذُ داسد  هیشٍس   آى

دّذ هیضاى سضبیت کل ٍ تزبسة تعغیالت ثیـتشیي تأحیش سا ثش توبییل ثبصدییذ هزیذد اص     ؿتِ ًـبى هیّبی گزپظٍّؾ

 هقلذ گشدؿگشی داسد  

ّب اؿبسُ ؿذُ اػیت  صًگٌیِ ٍ ؿیوغ    ّبی اًزبم ؿذُ دس صهیٌِ هَضَب پظٍّؾ ٍ ًتبیذ آىدس اداهِ ثِ ثشخی اص پظٍّؾ

ؾ تلیَیش هقلیذ دس تَػیعِ كیٌعت گشدؿیگشی دس ؿیْش تجشییض        ( دس پظٍّـی ثِ ثشسػی ٍ تحلیل ًقی 1941اهلل صادُ )

دّذ ػفش ثِ ؿْش تجشیض ثبعج تغییش هخجتی دس تلَیش رٌّی گشدؿگشاى اص ایي ؿیْش   ّب ًـبى هیپشداختٌذ  ًتبیذ پظٍّؾ آى

زیذد  ّب ثِ ػیفش ه چٌیي ّوجؼتگی هخجتی ثیي ٍرِْ اػتٌجبط ؿذُ گشدؿگشاى ثعذ اص ػفش ٍ هیضاى توبیل آىؿذُ اػت  ّن

( دس پظٍّـیی ثیِ ثشسػیی تیأحیش ثبصدییذّبی قجلیی ٍ سضیبیت        1940ثِ ایي ؿْش ٍرَد داؿتِ اػت  ؿعجبًی ٍ عبلقبًی )

دّذ سضبیت گشدؿگش ثیِ   ّب ًـبى هیّب پشداختٌذ  ًتبیذ پظٍّؾ آىگشدؿگشاى اص یک هقلذ ثش قلذ ثبصگـت هزذد آى

( دس 1943ؿیگشی ؿٌبػیبیی ؿیذ  کیبووی ٍ ّوکیبساى )     تشیي عبهل دس قلذ ثبصدییذ هزیذد اص هقلیذ گشد   عٌَاى   هْن

پظٍّـی ثِ ثشسػی تأحیش احؼبع تعلب ثِ هقبكذ گشدؿگشی ثش سضبیت ٍ ٍفبداسی گشدؿگش دس ؿْش اكفْبى پشداختٌیذ   

تَاًذ سضبیت ٍ ٍفیبداسی گشدؿیگش سا    دّذ احؼبع تعلب ثِ هقبكذ گشدؿگشی اكفْبى هی ّب ًـبى هی ًتبیذ پظٍّؾ آى

تَاًیذ ٍفیبداسی    داسی تحت تأحیش قشاس دّذ  ّوچٌیي سضبیت اص هقلذ گشدؿگشی اكیفْبى هیی  ٍ هعٌیثِ كَست هخجت 

تَاًیذ   گشدؿگش سا ثِ ایي هقلذ گشدؿگشی تحت تأحیش قشاس دّذ  دس ًْبیت ٍفبداسی ؿٌبختی ثِ هقلیذ گشدؿیگشی هیی   
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بداسی اسادی سا ثیِ آى هقلیذ   تَاًیذ ٍفی   ٍفبداسی عبعفی ٍ اسادی ٍ ّوچٌیي ٍفبداسی عبعفی ثِ هقلیذ گشدؿیگشی هیی   

 گشدؿگشی اكفْبى تحت تأحیش قشاس دّذ 

( دس پظٍّـی ثِ ثشسػی تزشثِ گشدؿگش اص گشدؿگشی هیشاث پشداختٌذ ٍ استجبط ثیي کیفیت تزشثِ 0212چي ٍ چي )

دّیذ کیفییت    گشدؿگش، اسصؽ ادساک ؿذُ، سضبیت ٍ ًیبت سفتبسی سا ثشسػی کشدًذ  ًتبیذ پیظٍّؾ آًیبى ًـیبى هیی    

داسی داسد  ثخؾ دیگیشی اص اییي ًتیبیذ    شثِ گشدؿگش ثش اسصؽ ادساک ؿذُ ٍ سضبیت گشدؿگش تأحیش هخجت ٍ هعٌیتز

دّذ کیفیت تزشثِ ثش ًیبت سفتبسی تأحیش غیش هؼتقین داؿتِ ٍ اص عشییب اسصؽ ادساک ؿیذُ ٍ سضیبیت اییي     ًـبى   هی

( دس پظٍّـی ثِ ثشسػیی تیأحیش تزشثیِ گشدؿیگش ٍ سضیبیت ٍی ثیِ       0211) 1کٌذ  التًَل ٍ اسکَت عبهل سا تعذیل هی

عٌَاى هتغیش هیبًزی دس ساثغِ ثیي دسگیشی رٌّی گشدؿگش ٍ توبیل ثِ تَكیِ ػفش ثِ هقلیذ گشدؿیگشی ثیِ ػیبیشیي     

ػیفش  دّذ کیفیت تزشثِ ٍ سضبیت ساثغِ ثیي دسگیشی رٌّی ٍ توبیل ثِ تَكییِ   پشداختٌذ  ًتبیذ پظٍّؾ آًْب ًـبى هی

 کٌذ  ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي سا تعذیل هی

 های پصوهشتوسعه مدل مفهومی و فرضیه

ثب تَرِ ثِ ّذف پظٍّؾ حبضش کِ اسائِ هذلی رْت تجییي عَاهل هؤحش ثش قلذ گشدؿیگشاى رْیت ػیفش هزیذد ثیِ      

ثخؾ هجبًی ًظیشی  هقلذ گشدؿگشی ٍ تَكیِ آى ثِ ػبیشیي دس ؿْش هقذع قن اػت ٍ ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ آًچِ دس 

ّوچٌیي هذل هفَْهی پیظٍّؾ   .ّبی پظٍّؾ ثِ كَست صیش تذٍیي ؿذدس هَسد هتغیشّبی پظٍّؾ گفتِ ؿذ، فشضیِ

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت   1دس ؿکل 

داسی فشضیِ اٍل5 دسگیشی رٌّی ثب هقلذ گشدؿگشی کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿیگشی سا ثیِ عیَس هعٌیی    

 دّذ تحت تأحیش قشاس هی

داسی تحت تأحیش شضیِ دٍم5 دسگیشی رٌّی ثب هقلذ گشدؿگشی سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی سا ثِ عَس هعٌیف

 دّذ  قشاس هی

داسی تحیت  فشضیِ ػَم5 دسگیشی رٌّی ثب هقلذ گشدؿگشی قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی سا ثیِ عیَس هعٌیی   

 دّذ  تأحیش قشاس هی

داسی گشدؿگشی تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي سا ثِ عیَس هعٌیی  فشضیِ چْبسم5 دسگیشی رٌّی ثب هقلذ 

 دّذ   تحت تأحیش قشاس هی

داسی فشضیِ پٌزن5 کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی سا ثِ عَس هعٌی

 دّذ تحت تأحیش قشاس هی

یِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿیگشی ثیِ ػیبیشیي سا ثیِ عیَس      فشضیِ ؿـن5 کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی تَك

 دّذ  داسی تحت تأحیش قشاس هیهعٌی

                                                           
1 Altunel & Erkut 
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داسی فشضیِ ّفتن5 کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی سا ثِ عَس هعٌیی 

 دّذ تحت تبحیش قشاس هی

داسی تحیت  گشدؿگشی سا ثِ عَس هعٌی فشضیِ ّـتن5 سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ

 دّذ تأحیش قشاس هی

داسی فشضیِ ًْن5 سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي سا ثیِ عیَس هعٌیی   

 دّذ تحت تأحیش قشاس هی

داسی فشضیِ دّن5 قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي سا ثِ عیَس هعٌیی  

 دّذ تحت تأحیش قشاس هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پصوهش1شکل 
 1336پصوهش، منبع: یافته های 

 روش شناسی پصوهش

اػیت  ربهعیِ    پیوبیـی-تَكیفی ّب اص ًَب سٍؽ روع آٍسی دادُ ًظش اص ٍ کبسثشدی ثَدُ ّذف ًظش اص حبضش پظٍّؾ

اًیذ   ثِ ؿْش هقذع قن ػفش کشدُ 1941آهبسی پظٍّؾ حبضش ؿبهل آى دػتِ اص گشدؿگشاى خبسری اػت کِ دس ثْبس 

کٌیذ ثیشای    ( ثیبى هی0221( اػتفبدُ ؿذ  کالیي )0221تَػظ کالیي ) اسائِ ؿذُ ثِ هٌظَس تعییي حزن ًوًَِ اص الگَی

ّبی پظٍّؾ کوتیش   ( تعذاد داد1ُیبثی هعبدالت ػبختبسی ثبیذ ثِ دٍ هَسد صیش تَرِ ؿَد5 )تعییي حزن ًوًَِ دس هذل

ع ؿَد  ػیغ تعذاد حبكیل اص  ( ثِ اصای ّش ػَال پشػـٌبهِ ثبیذ حذاقل پٌذ پشػـٌبهِ تَصی0دادُ ًجبؿذ ٍ یب ) 022اص 

ؿَد  اص آًزب کیِ پشػـیٌبهِ پیظٍّؾ    کِ ثیـتش ثبؿذ، ثشای تعییي تعذاد ًوًَِ اًتخبة هی 0یب  1ّبی ّش یک اص گضیٌِ

ِ    022تیَاى تعیذاد    ػَال اػیت، هیی   99حبضش داسای  ، 0ًوًَیِ )عجیب گضیٌیِ     111( ییب تعیذاد   1ًوًَیِ )عجیب گضیٌی

درگیری ذَىی با مقصد 

 گردشگری

قصد سفر مجدد بٍ مقصد 

 گردشگری

رضایت از سفر بٍ مقصد 

 گردشگری

کیفیت تجربٍ گردشگر در 

 مقصد گردشگری

تًصیٍ سفر بٍ مقصد 

 گردشگری بٍ سایریه
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دس  022کٌذ، حزن ًوًَیِ   تعذاد دادُ ثیـتشی اص ًوًَِ سا پیـٌْبد هی 1کِ گضیٌِ  ( سا اًتخبة کشد  اص آًزب99*11161

ًفش ٍ ثیِ سٍؽ ًوًَیِ گییشی دس دػیتشع      022ای ثِ حزن  ًظش گشفتِ ؿذ  ػیغ اص ربهعِ هَسد ًظش پظٍّؾ، ًوًَِ

ٍ      99ای حبٍی  ّبی پظٍّؾ، پشػـٌبهِاًتخبة ؿذًذ  ثشای گشدآٍسی دادُ ّؾ دس صهیٌیِ  ػیَال ثیب هیشٍس پیـییٌِ پیظ

ػَال ًییض هشثیَط ثیِ هتغیشّیبی      3ػَال هشثَط ثِ هتغیشّبی اكلی پظٍّؾ ٍ  01هتغیشّبی پظٍّؾ عشاحی ؿذ کِ 

روعیت ؿٌبختی اػت  ثشای ثشسػی ٍ تأییذ سٍایی پشػـٌبهِ، سٍایی هحتَا ٍ ػبصُ آى ثشسػی ؿذ  ثِ هٌظَس ثشسػیی  

دی اص هحققبى ٍ اػبتیذ ثبصاسییبثی ٍ گشدؿیگشی قیشاس گشفیت ٍ اص     ٍ تأییذ سٍایی هحتَا اثتذا پشػـٌبهِ دس اختیبس تعذا

ایـبى خَاػتِ ؿذ تب ًظشات اكالحی خَد سا اعالم کٌٌذ  ثب اعوبل ایي اكیالحبت، ًؼیخِ ًْیبیی پشػـیٌبهِ تْییِ ٍ      

ثِ  ثذیي تشتیت، سٍایی هحتَایی آى تأییذ ؿذ  ػیغ ثِ هٌظَس ثشسػی سٍایی ػبصُ پشػـٌبهِ حبضش، ثبس عبهلی هشثَط

اػت اص تحلییل ًْیبیی حیزف ؿیًَذ  ثیبس       1/2ّب کوتش اص  ػَاالت پشػـٌبهِ هحبػجِ ؿذ تب ػَاالتی کِ ثبس عبهلی آى

دّیذ، ثیبس عیبهلی ّویِ     ًـبى هیی  1اسائِ ؿذُ اػت  ّوبًغَس کِ ًتبیذ رذٍل  1عبهلی ػَاالت پشػـٌبهِ دس رذٍل 

الت پشػـٌبهِ حزف ًـذ ٍ اص کلیِ ػیَاالت دس تحلییل   ثَد ٍ ثِ ایي تشتیت ّیچ یک اص ػَا 12/2ػَاالت ثیـتش اص 

ًْبیی ثْشُ ثشدُ ؿذ  رْت ثشسػی پبیبیی پشػـٌبهِ اص ضشیت آلفبی کشًٍجبم اػتفبدُ ؿذُ اػت  اییي ضیشیت ثیشای    

دّذ کِ پشػـٌبهِ هَسد ًظش اص پبیبیی هٌبػجی ثشخَسداس اػت  ّوچٌیي ضشیت  اػت ٍ ًـبى هی 391/2کل پشػـٌبهِ 

اسائیِ ؿیذُ    0جبم ّش یک اص هتغیشّبی پظٍّؾ ثِ كَست رذاگبًِ هحبػجِ ؿذُ کیِ ًتیبیذ آى دس ریذٍل    آلفبی کشًٍ

ّیبی روعییت    ّب، اص آهبس تَكیفی )ثیشای تلخییق ٍیظگیی   ّبی پظٍّؾ ٍ آصهَى فشضیِاػت  ثِ هٌظَس ثشسػی دادُ

اػیتفبدُ ؿیذُ    SPSS  ٍLISRELؿٌبختی اعضبی ًوًَِ آهبسی( ٍ اػتٌجبعی )تحلیل هؼیش( دس ًیشم افضاسّیبی آهیبسی    

 اػت   

 بار عاملی سواالت پصوهش .1 جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثبس عبهلی ّبپشػؾ هتغیشّبی پظٍّؾ ثبس عبهلی ّبپشػؾ هتغیشّبی پظٍّؾ

 کیفیت تزشثِ گشدؿگش

1 10/2 

سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ 

 گشدؿگشی

13 13/2 

0 13/2 11 11/2 

9 11/2 11 10/2 

3 13/2 12 13/2 

1 11/2 13 11/2 

1 13/2 14 14/2 

2 11/2 
تَكیِ ػفش ثِ هقلذ 

 گشدؿگشی

02 22/2 

3 12/2 01 11/2 

4 13/2 00 19/2 

دسگیشی رٌّی ثب هقلذ 

 گشدؿگشی

12 12/2 
قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ 

 گشدؿگشی

09 21/2 

11 11/2 03 11/2 

10 11/2 01 29/2 

19 13/2 
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 1336منبع: یافته های پصوهش،  

 پصوهش متغیرهای کرونباخ آلفای ضریب وها  پرسش تعداد .2 جدول
 کشًٍجبم آلفبی ضشیت  ػَاالت تعذاد پظٍّؾ هتغیشّبی

 301/2  4 کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی

 231/2  3 دسگیشی رٌّی ثب هقلذ گشدؿگشی

 209/2  1 سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی

 293/2  9 تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي

 290/2  9 قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی

 1336منبع: یافته های پصوهش، 

 ها تجسیه و تحلیل داده

ّیبی روعییت ؿیٌبختی اعضیبی ًوًَیِ       ّبی پظٍّؾ دس ایي قؼوت اسائِ ؿذُ اػت  ثِ ایي هٌظَس اثتذا ٍیظگی یبفتِ

 اسائِ ؿذُ اػت     9آهبسی دس رذٍل 

 آماری نمونة اعضای شناختی جمعیتهای  ویصگی .3 جدول
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 هغلب فشاٍاًی ّبگشٍُ هتغیشّب

 تعذاد دفعبت ػفش ثِ قن تبکٌَى

 94 كفش

 رٌؼیت
 43 0-1 111 هشد

 11 3 -9 31 صى

 تحلیالت

 2 ثبس 1ثیؾ اص  11 اثتذایی

 40 هتَػغِ

 تعذاد ّوشاّبى

 94 ّیچ کغ

 33 یک الی دٍ ًفش 23 لیؼبًغ

هقبعع 

 ثبالتش

 31 ًفش 3ػِ الی  14

 92 ًفش 1ثیؾ اص  111 هزشد ٍضعیت تأّل

 34 هتأّل

 سیضی ػفش ثِ قنثشًبهِ

 32 تَػظ خَد فشد

 ػي

 29 تَػظ آطاًغ هؼبفشتی 90 02کوتش اص 

 32 تَػظ دیگشاى 12  92 -02

92- 32 39 

32- 12 14 

 1 12ثیـتش اص 
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ثبییذ   LISRELّبی اػتٌجبعی پظٍّؾ حبضش پشداختِ ؿذُ اػت  ثیِ هٌظیَس اػیتفبدُ اص ًیشم افیضاس       دس اداهِ ثِ اسائِ یبفتِ

کٌذ کِ دس ثبصُ هـخلی هقجیَل ٍ ًتیبیذ    ّبی ثشاصؿی سا تَلیذ هی تَرِ داؿت کِ تحلیل هؼیش دس ایي ًشم افضاس ؿبخق

آییذ    ثش دسرِ آصادی ثِ دػیت هیی   X2اػت کِ اص تقؼین  1آى قبثل اػتٌبد اػت  اٍلیي ؿبخق کبی اػکَیش ٌّزبس ؿذُ

 3/2( ًییض ثبییذ ثضسگتیش اص    AGFIؿَد  ؿیبخق هییضاى اًغجیب  )    لقی هیثشای ایي هعیبس ثؼیبس هغلَة ت 9هقبدیش کوتش اص 

( ٍ ٌّزبس ًـیذُ ثشاصًیذگی   NFI(، ٌّزبسؿذُ ثشاصًذگی )GFIّبی ًیکَیی ثشاصؽ )ثشای ؿبخق 4/2ثبؿذ، هقبدیش ثبالی 

(NNFI  ًـبى دٌّذُ ایي اػت کِ هذل اص ثشاصؽ هغلَثی ثشخَسداس اػت  عالٍُ ثش ایي، هیضاى ؿیبخق )RMSEA   کوتیش

عیَس کیِ دس اییي    اػیت  ّویبى   3ّب ثشای چبسچَة اػتخشاد ؿذُ ثِ ؿشح ریذٍل   اػت  هیضاى اًغجب  ؿبخق 1/2اص 

ّبی ثشاصؽ هذل اص آصهَى تحلیل هؼیش هذل پظٍّؾ ثب اػیتفبدُ اص ًیشم   رذٍل آهذُ اػت هقبدیش هعٌی داس ثشای ؿبخق

 کٌذ  حوبیت هی LISRELافضاس 

 لمد برازشهای  شاخص(. 4جدول)
RMSEA NNFI NFI GFI AGFI  X2/df 

21/2 41/2 49/2 4/2 33/2 13/1 
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دسگییشی رٌّیی ثیب هقلیذ گشدؿیگشی، کیفییت تزشثیِ گشدؿیگش دس هقلیذ           پظٍّؾ، ًخؼت فشضی  چْبس ثشاػبع

ػفش ثیِ هقلیذ    گشدؿگشی ٍ سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثش قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی ٍ تَكیِ

ثیشای   tًیض رکش ؿذُ اػیت، ضیشیت    1داسی تأحیش داسد  ّوبًغَس کِ دس رذٍل گشدؿگشی ثِ ػبیشیي ثِ كَست هعٌی

دٌّیذ کیِ ػیِ فشضییِ      ثبؿذ  ایي ضیشایت ًـیبى هیی   هی 20/2ٍ  31/9، 23/9، 11/13ّب ثِ تشتیت ثشاثش ثب  ایي فشضیِ

تیَاى گفیت دسگییشی رٌّیی ثیب هقلیذ        سٍ هیگیشد  اص ایي س ًویؿَدٍ فشضیِ چْبسم هَسد تأییذ قشا ًخؼت تأییذ هی

گشدؿگشی کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی، سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ٍ قلذ ػفش هزیذد ثیِ   

گًَِ تیأحیشی ثیش تَكییِ ػیفش ثیِ      دّذ، اهب ّیچهقلذ گشدؿگشی سا ثِ كَست هخجت ٍ هعٌی داس تحت تأحیش قشاس هی

ِ βًیض رکش ؿذُ اػت، ضشیت ثتبی ) 1ثِ ػبیشیي ًذاسد  ّوبًغَس کِ دس رذٍل  هقلذ گشدؿگشی ّیب ثیِ    ( ایي فشضیی

 ثبؿذ   هی 22/2ٍ  90/2، 01/2، 20/2تشتیت 

کٌذ کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی قلذ ػفش هزذد ثیِ   ّبی پٌزن، ؿـن ٍ ّفتن پظٍّؾ ثیبى هی فشضیِ

گشدؿگشی ثِ ػبیشیي ٍ سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثیِ كیَست   هقلذ گشدؿگشی ثش تَكیِ ػفش ثِ هقلذ 

ّب ثیِ تشتییت عجیبست اص    ثشای ایي فشضیِ tًیض رکش ؿذُ اػت، ضشیت  1داسی تأحیش داسد  ّوبًغَس کِ دس رذٍل هعٌی

کیفییت   تَاى گفت ؿَد  اص ایي سٍ هی دٌّذ کِ ایي ػِ فشضیِ تأییذ هیاػت  ایي ضشایت ًـبى هی 01/3، 23/0، 21/0

تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی، تَكیِ ػیفش ثیِ هقلیذ گشدؿیگشی ثیِ      

دّذ  ّوبًغَس کِ داسی تحت تأحیش قشاس هیػبیشیي ٍ سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی سا ثِ كَست هخجت ٍ هعٌی

 اػت  91/2، 11/2، 10/2 ّب ثِ تشتیت( ایي فشضیβًِیض رکش ؿذُ اػت، ضشیت ثتبی) 1دس رذٍل 

                                                           
1
 Normed Chi-square Index 
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کٌذ سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی قلذ ػفش هزذد ثِ هقلیذ گشدؿیگشی    فشضیِ ّـتن ٍ ًْن پظٍّؾ ثیبى هی

آهذُ اػیت   1دّذ  دس رذٍل داس تحت تأحیش قشاس هیٍ تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي سا ثِ كَست هعٌی

اػت  ایي ضشایت ًـبى دٌّذُ آى اػت کِ دٍ فشضیِ هیزکَس   11/0ٍ  12/3ّب ثِ تشتیت  ثشای ایي فشضیِ tکِ ضشیت 

تَاًذ قلذ ػفش هزیذد ثیِ    تَاى گفت سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی هی گیشًذ  اص ایي سٍ هی هَسد تأییذ قشاس هی

داسی تحیت تیأحیش قیشاس    هقلذ گشدؿگشی ٍ تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي سا ثِ كَست هخجت ٍ هعٌیی 

 22/2ٍ  03/2( ایي دٍ فشضیِ ثیِ تشتییت ثشاثیش ثیب     βًیض رکش ؿذُ اػت، ضشیت ثتبی ) 1دّذ  ّوبًغَس کِ دس رذٍل 

 ثبؿذ  هی

کٌذ قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػیبیشیي   دس ًْبیت، فشضیِ دّن ثیبى هی

ثبؿیذ ٍ   هی 22/0ثشای ایي فشضیِ  tآهذُ اػت کِ ضشیت  1 دّذ  دس رذٍلداس تحت تأحیش قشاس هیسا ثِ كَست هعٌی

تَاًذ تَكیِ ػیفش ثیِ هقلیذ     تَاى گفت قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی هی ؿَد  لزا هی ایي فشضیِ ًیض تأییذ هی

 12/2( اییي فشضییِ ًییض    βگشدؿگشی ثِ ػبیشیي سا ثِ كَست هخجت ٍ هعٌی داس تحت تأحیش قشاس دّذ  ضیشیت ثتیبی)  

تَاى گفت ّش چِ ًیت ٍ قلذ ػفش هزذد گشدؿگش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثیـتش ٍ ثْتش ثبؿیذ     ثشایي اػبع هیثبؿذ هی

 تَاى اًتظبس داؿت تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي افضایؾ یبثذ  هی

 اػت    اسائِ ؿذُ 9ٍ  0ّبی  ؿکل دس پظٍّؾ ّبیفشضیِ اػتبًذاسد ضشایت ٍ t- value هقبدیش دس ًْبیت،

 
 t- valueمقادیر  .2شکل 

 1336منبع: یافته های پصوهش، 
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 ( β)ضرایب استاندارد  .3شکل 

 1336منبع: یافته های پصوهش، 

 

 پصوهشهای  یافته خالصة .5جدول

 ًتیزِ t β ّبی پظٍّؾ فشضیِ

فشضیِ اٍل5 دسگیشی رٌّی ثیب هقلیذ گشدؿیگشی کیفییت تزشثیِ گشدؿیگش دس هقلیذ        

 دّذ  قشاس هیگشدؿگشی سا تحت تأحیش 

 تأییذ 20/2 11/13

فشضیِ دٍم5 دسگیشی رٌّی ثب هقلذ گشدؿگشی سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی سا 

 دّذ  تحت تأحیش قشاس هی

 تأییذ 01/2 23/9

فشضیِ ػَم5 دسگیشی رٌّی ثب هقلذ گشدؿگشی قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿیگشی  

 دّذ  سا تحت تأحیش قشاس هی

 تأییذ 90/2 31/9

فشضیِ چْبسم5 دسگیشی رٌّی ثب هقلذ گشدؿگشی تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿیگشی ثیِ   

 دّذ ػبیشیي سا تحت تأحیش قشاس هی

عذم  22/2 20/2

 تأئیذ

فشضیِ پٌزن5 کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی قلذ ػفش هزیذد ثیِ هقلیذ    

 دّذ  گشدؿگشی سا تحت تأحیش قشاس هی

 تأییذ 10/2 21/0

کیفیت تزشثِ گشدؿیگش دس هقلیذ گشدؿیگشی تَكییِ ػیفش ثیِ هقلیذ        فشضیِ ؿـن5 

 دّذ  گشدؿگشی ثِ ػبیشیي سا تحت تأحیش قشاس هی

 تأییذ 11/2 23/0

فشضیِ ّفتن5 کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی سضیبیت اص ػیفش ثیِ هقلیذ     

 دّذ گشدؿگشی سا تحت تأحیش قشاس هی

 تأییذ 91/2 01/3

ػیفش ثیِ هقلیذ گشدؿیگشی قلیذ ػیفش هزیذد ثیِ هقلیذ          فشضیِ ّـتن5 سضیبیت اص  

 دّذ گشدؿگشی سا تحت تأحیش قشاس هی

 تأییذ 03/2 12/3

فشضیِ ًْن5 سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی تَكیِ ػفش ثِ هقلیذ گشدؿیگشی ثیِ    

 دّذ ػبیشیي سا تحت تأحیش قشاس هی

 تأییذ 22/2 11/0

 تأییذ 12/2 22/0فشضیِ دّن5 قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثیِ  
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 1336منبع: یافته های پصوهش، 

اسائِ ؿذُ اػت  ثبیذ تَرِ داؿت کِ دس ایي ؿکل، سٍاثظ تبئیذ ًـذُ حزف گشدیذُ  3هذل ًْبیی پظٍّؾ دس ؿکل 

 اػت  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل نهایی پصوهش4شکل 
 1336منبع: یافته های پصوهش، 

 پصوهشیگیری و دستاورد علمی نتیجه

 ؿْش هقذع قن ٍ ثِ هزذد ػفش رْت گشدؿگشاى قلذ ثش هؤحش عَاهل تجییي رْت هذلی ّذف پظٍّؾ حبضش اسائِ

ّبی اٍل، دٍم، ػَم ٍ چْبسم ًـبى داد دسگیشی رٌّی ثب هقلذ ػبیشیي ثَد  ًتبیذ حبكل اص آصهَى فشضیِ ثِ آى تَكیِ

ت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی، قلذ ػفش هزذد ثِ گشدؿگشی ثش کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقلذ گشدؿگشی، سضبی

ّبی پظٍّـگشاى پیـیي اص رولِ  ّب ثب یبفتِهقلذ گشدؿگشی تأحیش هخجت ٍ هعٌبداسی داسد  ًتبیذ حبكل اص ایي فشضیِ

ؿَد دسگیشی رٌّی  ( هغبثقت ٍ ّوخَاًی داسد  لزا پیـٌْبد هی0211( ٍ  التًَل ٍ اسکَت )0210پشایبگ ٍ سیبى )

ّبی هَسد اػتفبدُ ثشای افضایؾ دسگیشی رٌّی  ّبی هختلف افشایؾ یبثذ  یکی اص ؿیَُ ثب ایي ؿْش ثِ ؿیَُگشدؿگشاى 

ّبی فشٌّگی هتٌَب دس ایي ؿْش هقذع ثشای گشدؿگشاى ثبؿذ تب  تَاًذ ارشای ثشًبهِ گشدؿگش ثب هقلذ گشدؿگشی قن هی

ایزبد ًوبیذ  الجتِ ثبیذ تَرِ داؿت کِ اعالب سػبًی دس ّب ًؼجت ثِ ایي هقلذ گشدؿگشی ثتَاًذ ًَعی دسگیشی رٌّی دس آى

تَاى اص ثشگضاسی  ّب داسای اّویتی ثِ هشاتت ثیـتش اص ثشگضاسی ایي سٍیذادّبی فشٌّگی اػت  ّوچٌیي هی هَسد ایي ثشًبهِ

َاى دس ایبم ت سٍیذادّبی هزّجی دس ایي ؿْش ثِ هٌظَس ایزبد ٍ تقَیت دسگیشی رٌّی گشدؿگشی ثْشُ ثشد  ثشای هخبل هی

ٍالدت ٍ ؿْبدت اهبهبى ٍ هعلَهیي )ب( ثشای ثشگضاسی سٍیذادّبی هزّجی هختلف اػتفبدُ کشد  ثشای هخبل ثشگضاسی 

تَاًذ دسگیشی  سٍیذادّبی هزّجی هختق رَاًبى ٍ ًَرَاًبى ثشای آؿٌبیی ثیـتش ثب اهبم صهبى )عذ( دس ایبم ًیوِ ؿعجبى هی

 دّذ ػبیشیي سا تحت تأحیش قشاس هی

درگیری ذَىی با مقصد 

 گردشگری

قصد سفر مجدد بٍ مقصد 

 گردشگری

رضایت از سفر بٍ مقصد 

 گردشگری

کیفیت تجربٍ گردشگر 

 در مقصد گردشگری

تًصیٍ سفر بٍ مقصد 

 گردشگری بٍ سایریه
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ّبی پظٍّؾ دس هَسد ػِ فشضیِ ثعذی ًـبى  ؿْش قن سا افضایؾ دّذ  یبفتِ رٌّی ایي ثخؾ اص ثبصاس ّذف گشدؿگشی

دّذ کِ کیفیت تزشثِ گشدؿگش ثش سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی، تَكیِ ػفش ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي ٍ  هی

ّبی پظٍّـگشاًی ثبصدیذ هزذد اص هقلذ گشدؿگشی تأحیش هخجت ٍ هعٌبداسی داسد  ًتبیذ حبكل اص ایي فشضیبت ثب یبفتِ

ّشحبل ثبیذ تَرِ ( ّوخَاًی داسد  ث0211ِ( ٍ ریي ٍ لی ٍ لی )0210(، کٌ  ٍ گشتضل )0212ّوچَى چي ٍ چي )

ّبی آى هقلذ  داؿت کِ کیفیت تزشثِ گشدؿگش دس هقبكذ گشدؿگشی هختلف هتفبٍت اص یکذیگش اػت ٍ ثِ داؿتِ

ّبی هتفبٍتی  بى ٍ کیؾ سا دس ًظش ثگیشیذ کِ ثِ دلیل داؿتِگشدؿگشی ثؼتگی داسد  ثشای هخبل دٍ هقلذ گشدؿگشی اكفْ

ّبی گشدؿگشی ؿْش قن، کیفیت  کٌٌذ  لزا ثب دس ًظش گشفتي داؿتِ کِ داسًذ تزشثِ هتفبٍتی سا ًیض ثشای گشدؿگشاى فشاّن هی

هتخللبى ثبصاسیبثی ؿَد هذیشاى ٍ  یبدهبًذًی ثشای گشدؿگشاى ػفش کشدُ ثِ ایي ؿْش فشاّن کشد  اص ایي سٍ تَكیِ هیثِ

كٌعت گشدؿگشی ؿْش قن یبدگیشی گشدؿگشاى ٍ صائشاى ػفش کشدُ ثِ ایي ؿْش سا ثِ خلَف اص لحبػ هزّجی اص عشیب 

ّبی هعشفتی ٍ هزّجی ٍ هتٌَب دس حشم هقذع حضشت هعلَهِ ػالم اهلل علیْب ٍ هؼزذ هقذع روکشاى  افضایؾ حلقِ

-تأػیغ اهکبًبت تفشیحی هٌبػت دس هزبٍست اهبکي صیبستی ٍ یب هکبىؿَد ًؼجت ثِ  افضایؾ دٌّذ  ّوچٌیي تَكیِ هی

-هکبى تَاًذهی ؿْشداسی کوک ثب اػتبى گشدؿگشی ٍ فشٌّگی هیشاث ػبصهبىّبی پش ثبصدیذ ؿْش اقذام ًوبیٌذ  ّوچٌیي 

 ًقبط اص آى، تَسّبی دس ًبم حجت ٍ ّبهحل ایي ثِ هشارعِ ثب ثتَاًٌذ کِ صائشاى کٌٌذ تعییي حشم ًضدیک دس سا ّبی هـخلی

 گشفتي دسًظش ٍ صهیٌِ ایي ّبی الصم دسخَد دس اػتبى ثبصیذ کٌٌذ  الجتِ ایي اهش ًیبصهٌذ ّوبٌّگی عالقِ هَسد دیذًی

ّبی پظٍّؾ ثخؾ دیگشی اص یبفتِ اػت  تَسّب دس حضَس ٍ ؿشکت ثشای گشدؿگشاى سضبیت رلت دس هٌبػت قیوت

گشدؿگشی ثش قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی ٍ تَكیِ ػفش ثِ هقلذ حبضش ًـبى داد سضبیت اص ػفش ثِ هقلذ 

( ٍ 0224ّبی پظٍّـگشاًی ّوچَى ٍیلیبهض ٍ ػَتبس ) گشدؿگشی ثِ ػبیشیي تأحیش هخجت ٍ هعٌبداسی داسد  ایي ًتبیذ ثب یبفتِ

پیؾ ًؼجت ثِ  ( هغبثقت ٍ ّوخَاًی داسد  اص ایي سٍ هذیشاى گشدؿگشی دس ؿْش قن ثیؾ اص0211ریي ٍ ّوکبساى )

افضایؾ سضبیت گشدؿگشاى کَؿب ثبؿٌذ، چشا کِ هَرت افضایؾ ٍفبداسی گشدؿگشی ًؼجت ثِ ؿْش قن خَاّذ ؿذ ٍ دیگش 

تَاى اص عشیب اهَسی چَى ًظشػٌزی  ؿَد  ایي کبس سا هی ًگشیؼتِ هی«  ؿْش گزسگبّی»ؿْش هقذع قن کوتش ثِ عٌَاى یک 

ّب اص خذهبت هقلذ گشدؿگشی، ثِ كَست تلبدفی اًزبم داد  عالٍُ ثش ایي، ىثیي گشدؿگشاى دسثبسُ سضبیت ٍ ًبسضبیتی آ

ّبی هتٌَب سضبیت گشدؿگشاى سا افضایؾ دادکِ قغعب ایي اهش ثبیذ ثش اػبع ًیبصػٌزی تَاى ثب ثشگضاسی رـٌَاسُ هی

ٍ ّوچٌیي ّبی گشدؿگشاى ػفش کشدُ ثِ ایي ؿْش  گشدؿگشاى كَست گیشد کِ الصهِ آى ػٌزؾ ًیبصّب ٍ خَاػتِ

ّبی پظٍّؾ حبضش ًـبى داد قلذ ػفش هزذد ثِ هقلذ گشدؿگشی ثش تَكیِ ػفش گشدؿگشاى ثبقَُ اػت  دس ًْبیت، یبفتِ

ّب ثب ًتبیذ پظٍّـگشاى پیـیي چَى ثِ هقلذ گشدؿگشی ثِ ػبیشیي تأحیش هخجت ٍ هعٌبداسی داسد  ًتبیذ حبكل اص ایي یبفتِ

ؿَد هذیشاى ٍ هتخللبى ثبصاسیبثی تالؽ کٌٌذ ثب  اًی داسد  اص ایي سٍ تَكیِ هی( هغبثقت ٍ ّوخ0224َ) 1کین ٍ ّوکبساى

کٌٌذ ثِ ربی  افضایؾ تجلیغبت ٍ اقذاهبت تشٍیزی، خبعشُ خَة ٍ خَؿی اص هؼبفشاًی کِ ثِ ایي ؿْش هقذع ػفش هی

ؼزذ هقذع روکشاى حبل ثگضاسًذ رذای اص ایٌکِ ایي ؿْش ثب ٍرَد ثبسگبُ هلکَتی حضشت هعلَهِ ػالم اهلل علیْب ٍ ه

                                                           
1 Kim et al.  
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ّبیی اص هقلذ گشدؿگشی قن دس اختیبس ؿَد ًـبًِ کٌذ  ّوچٌیي پیـٌْبد هی هعٌَی خَد سا ثیي هؼبفشاى ایزبد هی

ّب سا ثِ اًزبم تجلیغبت دّبى ثِ دّبى دس هَسد ایي ؿْش تشغیت ًوَد  گشدؿگشاى ػفشکشدُ ثِ ایي ؿْش قشاس گیشد تب ثتَاى آى

تَاًذ ًـبًِ خَثی دس  ّب اؿبسُ کشد کِ هی تَاى تْیِ تلبٍیش ػِ ثعذی اص اهبکي هزّجی ٍ صیبستگبُ ّب هی اص رولِ ایي ًـبًِ

 ًضد گشدؿگشاى ثشای تَكیِ دیگشاى ثِ ػفش ثِ ایي ؿْش ثبؿذ  

 پشػـٌبه  اػتفبدُ اص ًخؼت، هغبلعبت پیوبیـی، هحذٍدیت ّبیی داؿتِ اػت  هحذٍدیتپظٍّؾ حبضش ّوچَى ػبیش 

-پبػخ ٍ کٌذ هی رلَگیشی دٌّذُ ؿخلی پبػخ ًظشات اسائ  اص ثؼتِ پشػـٌبه  اص اػتفبدُ اػت ّب  دادُ آٍسیروع ثشای ثؼتِ

 ثؼتِ پشػـٌبه  کٌبس دس هلبحجِ یب ثبص پشػـٌبه  اص اػتفبدُ اًتخبة کٌذ  سا ؿذُتعییي پیؾ ای اص گضیٌِ اػت هَوف دٌّذُ

 یب ثبص پشػـٌبه  اص پظٍّـگشاى ػبیش ؿَد هی تَكیِ سٍ، ایي اص کٌذ  رجشاى تبحذٍدی آى سا کوجَدّبی ٍ هعبیت تَاًذ هی

 یبثٌذ  اسصؿوٌذی دػت ًتبیذ ثِ حبضش، پظٍّؾ ًتبیذ ثب آى ًتبیذ هقبیؼ  ثب ٍ اػتفبدُ ثؼتِ پشػـٌبه  دس کٌبس هلبحجِ

 اًزبم قن ؿْش دس هغبلعِ ایي کِ ایي اػت ػبصد، هی هَارِ هـکل ثب سا آى پزیشی تعوین کِ حبضش پظٍّؾ دٍم هحذٍدیت

داد چشا کِ قن ؿْشی هزّجی اػت ٍ ؿْشّبیی هخل  تعوین هقبكذ گشدؿگشی ػبیش ثِ سا آى ًتبیذ تَاى ًوی ٍ اػت ؿذُ

 ثتَاى تب اًزبم ؿَد گشدؿگشی هقبكذ ػبیش دس پظٍّؾ ایي ؿَد هی تَكیِ سٍ، ایي اسدثیل اص ایي ٍیظگی ثشخَسداس ًیؼتٌذ اص

 یبفت  دػت ثْتشی ًتبیذ ثِ ٍ کشد هقبیؼِ یکذیگش ثب سا ًتبیذ
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