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 چکیده 
ضْطی ٍ گطزضگطی ًقص هْوی زض تْثَز ٍضؼیت هحیظ ظیست، ساذتاضّای اقتصازی، اجتواػی ٍ فطٌّگی، فطآیٌسّا ٍ پَیایی جَاهغ 

اجتواػی تِ  –ضٍستایی زاضز ٍ اظ عطیق ًفَش ٍ تأثیط تط کلیِ ی جَاًة ظًسگی هطزم، آى ّا ضا چِ اظ ًظط اقتصازی ٍ چِ اظ ًظط فطٌّگی

حاضط زض اغلة کطَضّای زًیا اظ جولِ ایطاى، گطزضگطی اّویت ٍ جایگاُ ذاصی زض تَسؼِ پیسا ًوَزُ ل حاضضس هی ضساًس. لصا زض 

ّسف ایي . ، اقاهتگاُ ّای تَم گطزی هی تاضساست هَضز ًظط گطزضگطاى زض کطَضهَضَػات هتٌَع اٍقات فطاغت کِ است. یکی اظ 

اقاهتگاُ ّای هتٌَع تَم گطزی هی تاضس. ایي هغالؼِ تِ لحاػ ّسف کاضتطزی پژٍّص تطضسی ضًٍس تَسؼِ گطزضگطی زض ایطاى تا ضطایظ 

است ٍ اظ ًظط ضٍش تَصیفی ٍ تحلیلی است زض ٍاقغ حاصل هغالؼِ هی تَاًس ضاٌّوای هٌاسثی تطای اجطای هغلَب هَضَع تاضس. ٍ زضایي 

َز ٍ زض آذط  هی تَاًس الگَی هٌاسة تطای ًْایت تِ تحلیل هٌتْی هی ض صَضت ٍضؼیت هَجَز تا تَصیف صَضت هی گیطز کِ زض

 یکی اظ ضٍش ّای هْن زض فطایٌس تطًاهِ ّای استطاتژیک، ضٍش ائی تا سٌت ٍ ازاب ٍ ضسَم  تاضس.جصب گطزضگطاى تا اًگیعُ آضٌ

SWOT تی کِ زض فاضسی تا ًام تحلیل سَات ّن ضٌاذتِ هی ضَز یکی اظ اتعاضّای تطًاهِ ضیعی استطاتژیک است.  -اُ -زتلیَ –است اس

تطای تؼییي پایایی پطسطٌاهِ تا تاکیس تط ّوساًی  هغالؼِزض ایي کِ تطای اضظیاتی ٍضؼیت زاذلی ٍ ذاضجی یک ساظهاى استفازُ هی ضَز. 

تطای هجوَػِ سَاالت هطتَط تِ ّط SPSS 22طیة الفای کطاًثاخ ػول ضسُ است کِ تا ًطم افعاضزضًٍی سَاالت اظ عطیق هحاسثِ ض

فطضیِ هَضز اضظیاتی قطاض زاز کِ ّط ضص فطضیِ تاییس ضسًس .یؼٌی  6ّوثستگی ًطاى زاز کِ  هتغییط اقسام ضسُ است زض ًْایت آظهَى

ی اهسّایپی تَم گطزی زاضای ّا اقاهتگاُ جطاست، اقاهت گطزضگطاى زضزض فضای ّای سٌتی ٍ تَهی کطَضهاى قاتل ا اقاهت گطزضگطی تا

ضاتغِ هؼٌی ٍ تَهی  یهطزم هحل سگاُیتَسؼِ گطزضگطی اظ ز یٍ فطٌّگ یتیطیهس ،یساذتطیعثیؼی، ظ یّا تیي ٍجَز جاشتِهثثت است، 

 طیعثیؼی، ظ یّا تیي ٍجَز جاشتِ، جصب گطزضگط ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز صیٍ افعا یتَسؼِ گطزضگط ، تیيزاضی ٍجَز زاضز

ٍ ِ هٌاعق گطزضگطاى ٍاضز ضسُ ت تیتیي ضضاٍ  ٍ تَسؼِ گطزضگطی ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز زض هٌاعق یٍ فطٌّگ یتیطیهس ،یساذت

 گطزضگطاى ضاتغِ هؼٌی زاضی ٍجَز زاضز. سگاُیتَسؼِ گطزضگطی اظ ز

 

 swot، هدل قاهت هتنوعبوم گردی،  برناهه ریسی گردشگری، ا کلیدواشگاى:
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 مقدمه

أشٚصٜ ٌشدؿٍشی ثٝ فٙٛاٖ ٌزسٌبٜ تٛػقٝ ی پبیذاس تّمی ٔی ؿٛد وٝ ثب ٔبٞیتی صٙذ ثقذی ، فالٜٚ ثش تأٔیٗ ٘یبص 

اص ایٗ  (.118:1390ٕٚٞىبساٖ، عبٞشی دٔٙٝ)ٌشدؿٍشاٖ، ثبفج تغییشات فٕذٜ ای دس ػیؼتٓ ربٔقٝ ی ٔیضثبٖ ٔی ؿٛد

یبد ؿذٜ  ،سٚ دس وـٛسٞبی رٟبٖ اص ٌشدؿٍشی ثٝ فٙٛاٖ وبتبِیضٚسی وبسآٔذ ثشای ثبصػبصی ٚ تٛػقٝ ارتٕبفی ٘ٛاعی

اػت. تب ربیی وٝ ػبصٔبٖ رٟب٘ی ٌشدؿٍشی دس ثیب٘یٝ ٔب٘یُ، ٌشدؿٍشی سا ٘یبص اػبػی دس ٞضاسٜ ػْٛ ٔقشفی وشدٜ 

ثٙبثشایٗ ٌشدؿٍشی ثٝ فٙٛاٖ یىی اص ثخؾ ٞبی ٟٔٓ التلبدی دس رٟبٖ ٔغشط اػت، ٚ  (.113:1391)تٛالیی،اػت

ٔزٕٛؿ  2018عی ػبَ  ثشعجك آٔبس التلبدی رٟبٖ  (.41:1382،صبن)، ٚ ایزبد اؿتغبَ داسدػٟٓ ثضسٌی دس دسآٔذ 

ٔیّیٖٛ  260صٝ ثخؾ ٌشدؿٍشی  اٌشتشیّیٖٛ دالس سػیذ 5/ 34إِّّی ثٝ  دسآٔذ عبكُ اص ٌشدؿٍشی داخّی ٚ ثیٗ

دس  (.41:1390ٕٚٞىبساٖ، لیذاسی ػزبػی)دسكذ اص اؿتغبَ رٟبٖ سا دس ثش ٔی ٌیشد 9 ؿغُ ایزبد وشدٜ اػت، تمشیجبً

فلش عبضش، ٌشدؿٍشی ٚ التلبدٌشدؿٍشی دس عبَ تجذیُ ثٝ یىی اص ػشیـ تشیٗ كٙبیـ سٚثٝ سؿذ رٟبٖ ثٛدٜ ٚ 

اكّی تشیٗ اسوبٖ التلبدی ٚ ٘یض اص ٔفبٞیٓ، اؿىبَ ٚ اسوبٖ تٛػقٝ پبیذاسلّٕذاد اثضاسی ثشای ایزبد دسآٔذ ّٔی ٚ اص 

اص ایٗ سٚ ثؼیبسی اص وـٛسٞب ایٗ كٙقت پٛیب سا ثٝ فٙٛاٖ ٔٙجـ اكّی دسآٔذ،  (.317:1394،صادٜ ؿبوشی)ٔی ؿٛد

ثش عجك دادٜ ٞبیی اص (. 441:1390، ربٖ ػٛاس)اؿتغبَ صایی، سؿذ ثخؾ خلٛكی ٚ تٛػقٝ ػبختبس صیشثٙبیی ٔی دا٘ٙذ

ٔیّیٖٛ  584، اسٚپب ٔتذاَٚ تشیٗ ٔىبٖ ثشای ٌشدؿٍشی اػت ٚ 2014( دس ػبَ WTOػبصٔبٖ ٌشدؿٍشی رٟبٖ ) 

ٔیّیٖٛ  263دسكذ اص وُ ٌشدؿٍشاٖ ٚسٚدی دسرٟبٖ سا داؿتٝ اػت، ٚ ثقذ اص آٖ آػیب ٚ الیب٘ٛػیٝ ثب  51ٌشدؿٍش ، ثب 

 16ٔیّیٖٛ ٚ  182ػپغ آٔشیىب ثب  (.91:1391،صاٞذی ٚ س٘زجشیبٖ)داسددسكذ اص ٌشدؿٍشاٖ ثیٗ إِّّی لشاس  23ٚ 

دسكذ اص وُ ٌشدؿٍشاٖ ٚسٚدی لشاس ٔی  5ٔیّیٖٛ، ثب تٟٙب  56دسكذ اص ٌشدؿٍشاٖ ٚسٚدی، دس عبِی وٝ آفشیمب ثب 

 (.188:1391،فشٚؽ عزٝ)دسكذ اص وُ ٌشدؿٍشاٖ ثیٗ إِّّی سا پزیشفتٝ اػت 4ٔیّیٖٛ  50ٌیشد، ٚ ٟ٘بیتبً ؿشق ٔیب٘ٝ

كٙقت رٟبٍ٘شدی دس ػشاػش د٘یب، ثٝ ٚیظٜ دس وـٛسٞبی دس عبَ تٛػقٝ، وٝ ؿىُ ٞبی دیٍش التلبدی ٔب٘ٙذ تِٛیذ یب 

تٛػقٝ كٙقت  (.86:1392ٕٚٞىبساٖ،  صبسِض)اػتخشاد ٔٙبثـ عجیقی ثٝ كشفٝ ٘یؼت، ثؼیبس ٔٛسد تٛرٝ ٔی ثبؿذ

صٖٛ ٘شػ ثیىبسی ثبال، ٔغذٚدیت ٔٙبثـ اسصی ٚ التلبد ٌشدؿٍشی ثشای وـٛسٞبی دس عبَ تٛػقٝ وٝ ثب ٔقضالتی 

دس صٔیٙٝ (. 121:1396ٕٚٞىبساٖ، كبِغی،)ته ٔغلِٛی ٔٛارٝ ا٘ذ، ٔی تٛا٘ذ اص إٞیت فشاٚا٘ی ثشخٛسداس ثبؿذ

٘فش رٟبٍ٘شد ثٝ وـٛس ، یه  6لذست اؿتغبَ صایی ایٗ كٙقت ٔی تٛاٖ ثٝ ایٗ ٘ىتٝ اؿبسٜ وشد وٝ دس ٔمبثُ ٚسٚد ٞش 

ّی ثشای یه ٘فش ایزبد ٔی ؿٛد ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٞٓ وبسٌشاٖ ػبدٜ ثذٖٚ ٟٔبست ٚ ٞٓ كبعجبٖ ٟٔبست ٞبی فشكت ؿغ

دس ٕٞیٗ ساػتب ایشاٖ ثٝ فٙٛاٖ  (.12:1382ثٟشأی،)ٌٛ٘بٌٖٛ ٔی تٛا٘ٙذ دس ایٗ كٙقت ٔـغَٛ ثٝ فقبِیت ؿٛ٘ذ

دسآٔذٞبی اسصی عبكُ اص آٖ  وـٛسی دس عبَ تٛػقٝ وٝ ػبختبس التلبدی آٖ ثٝ ؿذت ٔتىی ثٝ كبدسات ٘فت ٚ

، ثشای ایزبد یه تٛػقٝ ٕٞٝ رب٘جٝ ٚ پبیذاس ٚ ٕٞضٙیٗ ربیٍضیٙی ٔٙبثـ (215:1398،ٔٙتؾشی ؿبٜ تٛسی)ثٛدٜ اػت

ٚ  یبسی)رذیذ وؼت دسآٔذ ثٝ ربی ٔٙبثـ ٘فتی، ٘یبصٔٙذ اػتفبدٜ اص تٕبٔی أىب٘بت ٚ لبثّیت ٞبی خٛد ٔی ثبؿذ 

ایشاٖ ثٝ فّت ٚالـ ؿذٖ ثش سٚی وٕشثٙذ خـه د٘یبی لذیٓ، ثٝ فٙٛاٖ وبٖ٘ٛ تجّٛس عبوٕیت  (.144:1389ٕٞىبساٖ،

ٞب ٚ أپشاعٛسی ٞبی ٔختّف ٚ لشاسٌیشی دس صٟبس ساٜ تٕذٖ ٞبی آػیبیی ٚ اسٚپبیی داسای ٔٙبثـ ٌشدؿٍشی ٔتٙٛؿ 

ٚ  (109:1391ٕىبساٖ،ٞ ٚ  وشٔی)عجیقی، تبسیخی ٚ فشٍٞٙی دس صٔشٜ ٔؼتقذتشیٗ وـٛسٞبی رٟبٖ ٔغؼٛة ٔی ؿٛد

وـٛس اَٚ رٟبٖ  3ٚ  5،  10ثٝ ِغبػ ربرثٝ ٞبی ٌشدؿٍشی، تٙٛؿ ٌشدؿٍشی ٚ تٙٛؿ كٙبیـ دػتی ثٝ تشتیت رضٚ 
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ِیىٗ ٚاثؼتٍی ؿذیذ دسآٔذ اسصی ثٝ كبدسات فشآٚسدٜ ٞبی ٘فت ٚ ٌبص،  (125:1392،داغؼتب٘ی ٚ عؼٗ پٛس)اػت

، وـٛس ٔب ثٝ سغٓ غٙبی ثب ایٗ ٚرٛد(. 33:1390ٔغٕٛدی ٚأیشی،)یٗ فقبِیت ؿذٜ اػتٔٛرت وٓ تٛرٟی ثٝ ا

لبد تبسیخی، فشٍٞٙی ٚ عجیقی ثٝ ػجت فٛأُ ٔتقذد دس صٔیٙٝ رزة ٌشدؿٍش تٛفیك ٘ذاؿتٝ ٚ ػٟٓ ٘بصیضی سا دس الت

دس أشٚصٜ ٔٙجـ فٕذٜ دسآٔذ خب٘ٛاسٞبی سٚػتبیی  (. 12:1393ٚ ٕٞىبساٖ، لبػٕی)وـٛس ثٝ خٛد اختلبف دادٜ اػت

وـٛسٞبی دس عبَ تٛػقٝ اص ثخؾ وـبٚسصی تأٔیٗ ٔی ؿٛد ٚ ایٗ ثخؾ ٟٕٔی دس تأٔیٗ أٙیت غزایی سٚػتبٞب ٚ 

؛ ثب ایٗ ٚرٛد ثخؾ وـبٚسصی ثٝ تٟٙبیی لبدس ثٝ ایزبد فشكت ٞبی (.201:1392،تشاة اعٕذی ٚ ضیبئی)ؿٟشٞب داسد

وٝ تٛػقٝ فقبِیت ٞبی غیش صاسفی ٘ؾیش  ؿغّی وبفی ثشای رٕقیت دس عبَ افضایؾ سٚػتبیی ٘یؼت ٚ الصْ اػت

ثشایٗ اػبع، اٍ٘یضٜ  (.24:1397)فٙبثؼتب٘ی،ٌشدؿٍشی سٚػتبیی، البٔتٍبٜ ٞبی ثٛٔی، كٙقت ٚ خذٔبت وبُٔ ؿٛد

صیبدی دس ػیبػت ٌزاساٖ تٛػقٝ سٚػتبیی ثشای تٛػقٝ ٔتقبدَ فقبِیت ٞبی غیشصسافی ٚ دس سأع آٖ ٌشدؿٍشی اص 

ثٝ عٛسی وٝ، ٘شػ (. 35:1390) یبٚسی،ای سػیذٖ ٘مؾ ٟٕٔی دس تٛػقٝ ی ٔٙبعك داسدعشیك سفـ ٔٛا٘ـ تٛػقٝ آٖ ثش

دسكذ، آفشیمب  52ػبَ ٌزؿتٝ، دس اسٚپب  20رٟبٖ دس  عجیقیٔٙبعك ٚ  سؿذ تمبضبی ٌشدؿٍشی دس ٔٙبعك سٚػتبیی

دسكذ، ؿٕبَ  8/10دسكذ، رٙٛة ؿشق آػیب ٚ الیب٘ٛع آساْ  4/9دسكذ، رٙٛة آػیب  1/4دسكذ، ؿشق ٔیب٘ٝ  1/8

اوٖٙٛ وٝ ٔٙبعك  (.91:1397ٕٚٞىبساٖ، اِذیٙی ؿٕغ)دسكذ ثٛدٜ اػت 3/4دسكذ ٚ دیٍش ٘مبط رٟبٖ  4/5آٔشیىب 

ـىالتی ٕٞضٖٛ ثیىبسی، ثٟشٜ ٚسی پبییٗ وـبٚسصی، ٟٔبرشت سٚص افضٖٚ ثٝ ؿٟشٞب ٚ عبؿیٝ سٚػتبیی وـٛس ثب ٔ

٘ـیٙی ٔٛارٝ ا٘ذ، تٛػقٝ ٌشدؿٍشی وٝ ٔٙجقی لبثُ اتىب دس ٕٞٝ وـٛسٞبػت ٔی تٛا٘ذ تأحیش فضایٙذٞبی ثش سٚی 

ػغظ دػتٕضدٞب ٚ افضایؾ دسآٔذ ٞٓ دس ػغظ ّٔی ٚ ٞٓ دس ػغظ ٔغّی ٚ ٘یض افضایؾ فشكت ٞبی ؿغّی، افضایؾ 

تغَٛ ٚ ٌؼتشؽ تِٛیذات داؿتٝ ثبؿذ. اػبع ٌشدؿٍشی سٚػتبیی، تّفیك صـٓ ا٘ذاصٞبی ٔغیظ صیؼت، فقبِیتٟبی 

ٔضسفٝ ٚ البٔتٍبٜ ٞبی ثٛٔی ٚ فشًٞٙ ٞبی خبف ٔٛرٛد دس سٚػتب ٞؼت وٝ اص یه عشف صٔیٙٝ تفشیظ ٚ تٙٛؿ سا 

د فشكت ٞبی ؿغّی ٚ وؼت دسآٔذ ثشای افشاد ٔغّی ٔی ثشای ٌشدؿٍشاٖ فشاٞٓ ٔی وٙذ ٚ اص عشف دیٍش ثبفج ایزب

ؿٛد . ایزبد ایٗ فشكت ثذٖٚ تخشیت ٔغیظ صیؼت ٚ ٔٙبثـ عجیقی ٔذ٘ؾش لشاس داسد. ثٝ عٛسی وٝ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی 

دس ٕٞیٗ ساػتب ثٝ ٔٙؾٛس تٛػقٝ  (.12:1391) ٘ٛسی،سٚػتبیی ثش آٖ اػت تب فـبس ثیٗ اثقبد پبیذاسی سا تقذیُ وٙذ

ػتبیی ٚ ثشخٛسداسی سٚػتبییبٖ اص ٔقیـت سٚػتبیی، أىبٖ افضایؾ دسآٔذ خب٘ٛاسٞبی سٚػتبیی، اؿتغبَ پبیذاس سٚ

ت صایی ٚ رٌّٛیشی اص ٟٔبرشت ٞبی سٚػتبیی سا دس ثؼتش ثٟجٛد ویفیت ص٘ذٌی ٚ تٛصیـ ٔتقبدَ خذٔبت ٚ تؼٟیال

اص ػٛیی دیٍش، ثشخٛسداسی سٚػتبٞبی ایشاٖ  (.20:1395،دٞمب٘ی ٚ وٛٞـبٞی ٔیشصادٜ)سفبٞی دس سٚػتب، فشاٞٓ ٔی وٙذ

اص ربرثٝ ٞبی عجیقی، ٔٙبثـ ٚ پتب٘ؼیُ ٞبی ارتٕبفی، فشٍٞٙی ٚ صیؼت ٔغیغی ، اِتضأی دس تٛػقٝ ٌشدؿٍشی 

 (.53:1397ٕٚٞىبساٖ، وٛٞـبٞی ٔیشصادٜ)سٚػتبیی ثٝ ؿٕبس ٔی سٚد 

وٝ ٔٙبعك سٚػتبیی ثب آٟ٘ب ٔٛارٝ ٞؼتٙذ اسائٝ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی ساٜ عُ ٞبی ثبِمٜٛ ای سا ثشای ثؼیبسی اص ٔـىالتی 

ٔی دٞذ. سؿذ التلبدی پبیذاس اص عشیك ایزبد اؿتغبَ دس ثخؾ ٞبی تزبست )كٙبیـ دػتی(، ایزبد ثبصاسٞبی رذیذ 

، ؿبُٔ استمب ٚ ایزبد ارتٕبفی –ثشای ٔغلٛالت وـبٚسصی ٚ ٌؼتشؽ صیشػبخت ٞبی التلبدی، تٛػقٝ فشٍٞٙی

، افضایؾ فشكت ٞبی استجبعبت ٚ (60:1393، ربٖ ػی)ٙبیـ، سٚػْٛ ٚ ٞٛیت فشٍٞٙیخذٔبت فٕٛٔی، تٛػقٝ ی ك

ٔی تٛا٘ٙذ ثٝ  بخت ٞبی ٔٛرٛد ٌشدؿٍشیتجبدالت فشٍٞٙی، ٔغبفؾت ٚ استمبی ٔغیظ صیؼت عجیقی ٚ صیشػ
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ذ ثٝ ٔی تٛا٘ٙ ٚ دس ٟ٘بیت عفبؽت ٔغیظ صیؼت ٌشدؿٍشی وٝ كٙقتی ثٝ ٘ؼجت پبویضٜ ٚ ػجض ٔغؼٛة ٔی ؿٛد

ثٙبثشایٗ ضشٚست آٖ ٚرٛد داسد وٝ اص ٔٙبعك  (.11:1392،عجیجی ٚ ٚحٛلی)ذٔغیظ صیؼت ٔغّی وٕه ٕ٘بی عفبؽت

فّیشغٓ ٔـىالت فشاٚاٖ دس ساٜ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی وـٛس ٚ  ٔغبِقٝ ٚ ثشسػی ثٝ فُٕ آیذ. سٚػتبئی ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشدؿٍشی

تٛا٘ذ ٘مؾ ٔٛحشی دس  كٙقت ٌشدؿٍشی ٔی ،الصْ دس رٟت تٛػقٝ ثخـیذٖ ثٝ كٙبیـ ٌٛ٘بٌٖٛ وـٛس أىب٘بتوٕجٛد 

ٚ احش تىبحشی ایزبد  ؿٛدسٚ٘ك ثخـیذٖ ثٝ التلبد ؿٟش ٚ سٚػتب ٚ ٌبْ ٔٛحشی دس رٟت تٛػقٝ ٌشدؿٍشی 

ای رٟت  ٞبی ٔٛسد ٘ؾش ٞٙٛص ٞیش ثش٘بٔٝ ٚ پتب٘ؼیُ ٞب تٛاٖثب تٛرٝ ثٝ  وٝ یعبِدس  (65:1390)دِجشی ٚ سرجی،ٕ٘بیذ

اص ایٗ سٚ ثب تٛرٝ ثٝ سؿذ فضایٙذٜ  (.33:1390) وبؽٕی،ٞبی ٔتٙٛؿ تذٚیٗ ٘ـذٜ اػت البٔتٍبٜ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی ٚ

ٞبی ٔختّف ارشا  رٕقیت ؿٟشٞب ٚ افضایؾ ٔـىالت ؿٟشی ٚ ٘یض فذْ ثش٘بٔٝ سیضی ٚ ٕٞضٙیٗ فذْ ٔٛفمیت ثش٘بٔٝ

ٝ اسائٝ ٌشدد تب اص ؿذٜ دس رٟت تٛػقٝ ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشدؿٍشی، ضشٚسی اػت ساٞىبسٞبی رذیذی دس ایٗ صٔیٙ

ٞبی ثبِمٜٛ ٚ ثبِفقُ دس ایٗ ساػتب ٚ دس رٟت سفـ ثخـی اص ٔـىالت ٌشدؿٍشی ٚ ٘یض تٛػقٝ ٚ  ییتٛا٘بأىب٘بت ٚ 

دس ایٗ خلٛف  (.Median and Lee,1982,1)ای اػتفبدٜ ؿٛد تغَٛ ٘ٛاعی ؿٟشی ٚ سٚػتبیی ثٝ عشص ٔقمٛال٘ٝ

ٔٛسد ٔغبِقٝ ثٝ فٙٛاٖ یه اػتشاتظی رذیذ تٛػظ رٛأـ تٛػقٝ كٙقت ٌشدؿٍشی دس ٘ٛاعی ؿٟشی ٚ سٚػتبیی 

آیذ ٚ  یٔسیضاٖ وٝ ثٝ فٙٛاٖ فٛأُ ٟٔٓ اكالط ٔٙبعك لبثُ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی ثٝ ؿٕبس  ٔغّی، فٛأُ ػیبػی ٚ ثش٘بٔٝ

ای دس تٛػقٝ ٌشدؿٍشی داؿتٝ ثبؿذ ٚ ؿقبس ٌشدؿٍشی عذاوخش ثبصدٜ عذالُ اػیت دس ساػتبئی  تٛا٘ذ ٘مؾ فٕذٜ ٔی

عبَ اص ایٗ سٚ پظٚٞؾ عبضش ثب  ٌشدد. ٞبی ثْٛ ٌشدی ٔٛحش ٚالـ ٔی ایٗ كٙقت ثب تٙٛؿ ثخـیذٖ ثٝ البٔتٍبٜ تٛػقٝ

 ایشاٖ دس ٌشدؿٍشی تٛػقٝ سٚ٘ذثٝ د٘جبَ سٞیبفت ثٝ  ٕٞجؼتٍی ٚ تٛكیفی پظٚٞؾ اص تّفیمی اػتفبدٜ اص سٚؽ تغمیك

اػت ٚ ربٔقٝ آٔبسی پظٚٞؾ عبضش سا (  ٌشدی ثْٛ ٞبی البٔتٍبٜ:  ٔٛسدی ٔغبِقٝ)  ٔتٙٛؿ البٔتی ؿشایظ ثب

ثبؿٙذ  ٔغّی، وٝ داسای ربرثٝ ٌشدؿٍشی ٔی ٌشدؿٍشاٖ خبسری ٚ ٌشدؿٍشاٖ داخّی ٚ ػبوٙیٗ ٔٙبعك ثٛٔی ٚ

ثب تٛرٝ ثٝ ٘بٔقیٗ ثٛدٖ  ٚ دس ایٗ پظٚٞؾ ربٔقٝ آٔبسی ٔٛسد ٔغبِقٝ ٘بٔغذٚد اػتتـىیُ دادٜ اػت. اص ایٗ سٚ 

  ٘فش ٔی ثبؿذ. 200عزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ عزٓ ربٔقٝ آٔبسی، تقذاد 

 اتصاز انداشه گیسی 

ٕٞضٙیٗ دس ػؤاَ اػت ٚ 20اػت وٝ ؿبُٔ  ی وٝ ٔغمك ػبختٝ اثضاس ا٘ذاصٜ ٌیشی اعالفبت دس ایٗ تغمیك پشػـٙبٔٝ

اػتفبدٜ ؿذٜ اػت، ایٗ عیف اص پٙذ لؼٕت ٔؼبٚی تـىیُ ؿذٜ  ٞبٔتغیشایٗ تغمیك اص عیف ِیىشت ثشای ػٙزؾ 

ٌٛیٝ دس اختیبس پبػخٍٛ لشاس ٌشفتٝ تب ٌشایؾ خٛد سا دس ٔٛسد آٖ ٔـخق وٙٙذ. عیف اص ٌشایؾ  30اػت وٝ ثب 

اختلبف  5تب 1ٞبیی اص  ٞبی عیف ؿٕبسٜاص لؼٕتوـیذٜ ؿذٜ اػت  وٝ ثٝ ٞش یه  ثؼیبسوٓتب ٌشایؾ  ثؼیبس صیبد

 ٞب ٔغبػجٝ ٌشدیذ.ٚ ػپغ ٕ٘شٜ ٞش یه اص ٌٛیٝ 1ؿٕبسٜ  ثؼیبسوٓٚ ٌشایؾ  5ؿٕبسٜ  ثؼیبس صیبددادٜ وٝ ثٝ ٌشایؾ 

 سٚؽ تغّیُ دادٜ ٞب 

تٟیٝ ؿذ ٚ  ٘ؼجت ٞبی تٛصیـ ٚ فشاٚا٘ی تٛصیـ دادٜ ٞب تٛػظ ٔغمك، رذاَٚ ثٙذی ٚ عجمٝ اػتخشاد ٌشدآٚسی، اص پغ

 اص ٘تبیذ عبكُ  tپیشػٖٛ ٚ آصٖٔٛ اصٖٔٛ ٕٞجؼتٍی  اص اػتفبدٜ ثب .ثش اػبع آٟ٘ب الذاْ ثٝ تزضیٝ تغّیُ دادٜ ٞب ؿذ

 اػت : صیش ؿشط ثٝ ٞب فشضیٝ اصٖٔٛ

 دس فضبی ٞبی ػٙتی ٚ ثٛٔی وـٛسٔبٖ لبثُ ارشاػت. البٔت فشضیٝ  اَٚ : ٌشدؿٍشی ثب

 فضبی ٞبی ػٙتی ٚ ثٛٔی وـٛسٔبٖ لبثُ ارشا ٘یؼت .دس  البٔت فشضیٝ كفش : ٌشدؿٍشی ثب
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 .دس فضبی ٞبی ػٙتی ٚ ثٛٔی وـٛسٔبٖ لبثُ ارشاػت البٔت فشضیٝ تغمیك : ٌشدؿٍشی ثب

 (1411) نگازندگان،نتایج آشمون فسضیه اول .1جدول 
 Test Value = 3 

 ػغظ ٔقٙی داسی t dfآٔبسٜ  

 000. 199 59.188 فضبٞبی ػٙتی ٚ ثٛٔی وـٛس

فشضیٝ سد ؿذٜ ٚ  ثٙبثشایٗ فشضیٝ كفشاػت  0.05ثبتٛرٝ ثٝ ٘تبیذ رذَٚ فٛق صٖٛ ػغظ ٔقٙی داسی وٛصىتش اص 

دس  البٔت ٌشدؿٍشی ثب پظٚٞؾ ٔجٙی ثش ٘تیزٝ آٖ ایٗ اػت وٝ فشضیٝ ٔٛسد تأییذ لشاس ٔی ٌیشد. ٔی تٛاٖ تغمیك 

 فضبی ٞبی ػٙتی ٚ ثٛٔی وـٛسٔبٖ لبثُ ارشاػت.

 ی ٔخجت اػت.بٔذٞبیپی ثْٛ ٌشدی داسای ٞب البٔتٍبٜ البٔت ٌشدؿٍشاٖ دسفشضیٝ  دْٚ : 

 ی ٔخجت ٘یؼت.بٔذٞبیپی ثْٛ ٌشدی داسای ٞب البٔتٍبٜ فشضیٝ كفش : البٔت ٌشدؿٍشاٖ دس

 ی ٔخجت اػت.بٔذٞبیپی ثْٛ ٌشدی داسای ٞب البٔتٍبٜ فشضیٝ تغمیك : البٔت ٌشدؿٍشاٖ دس

 (1411نگازندگان،) نتایج آشمون فسضیه دوم. 2جدول 
 Test Value = 3 

 ػغظ ٔقٙی داسی t dfآٔبسٜ  

 000. 199 56.306 تٛػقٝ ٌشدؿٍشی

فشضیٝ سد ؿذٜ ٚ ثٙبثشایٗ فشضیٝ كفش اػت  0.05ثبتٛرٝ ثٝ ٘تبیذ رذَٚ فٛق صٖٛ ػغظ ٔقٙی داسی وٛصىتش اص 

 البٔت ٌشدؿٍشاٖ دس پظٚٞؾ ٔجٙی ثش ٘تیزٝ آٖ ایٗ اػت وٝ فشضیٝ ٔٛسد تأییذ لشاس ٔی ٌیشد. ٔی تٛاٖ تغمیك 

 ی ٔخجت اػت.بٔذٞبیپی ثْٛ ٌشدی داسای ٞب البٔتٍبٜ

 یٔشدْ ٔغّ ذٌبٜیتٛػقٝ ٌشدؿٍشی اص د یٚ فشٍٞٙ یتیشیٔذ ،یػبختشیعجیقی، ص یٞب ثیٗ ٚرٛد ربرثٝفشضیٝ  ػْٛ : 

 .ساثغٝ ٔقٙی داسی ٚرٛد داسدٚ ثٛٔی 

 یٔشدْ ٔغّ ذٌبٜیتٛػقٝ ٌشدؿٍشی اص د یٚ فشٍٞٙ یتیشیٔذ ،یػبختشیعجیقی، ص یٞب ثیٗ ٚرٛد ربرثٝفشضیٝ كفش : 

 .ذاسد٘ساثغٝ ٔقٙی داسی ٚرٛد ٚ ثٛٔی 

ٔشدْ  ذٌبٜیتٛػقٝ ٌشدؿٍشی اص د یٚ فشٍٞٙ یتیشیٔذ ،یػبختشیعجیقی، ص یٞب ثیٗ ٚرٛد ربرثٝفشضیٝ تغمیك :  

 .ساثغٝ ٔقٙی داسی ٚرٛد داسدٚ ثٛٔی  یٔغّ

 (1411) نگازندگان،ضسیة همثستگی پیسسون فسضیه سومتیجه آشمون  .3جدول 
 دیدگاه مسدم محلی و تومی 

و  یتیسیمد ،یساختسیطثیعی، ش یها جاذته

 یفسهنگ

 0.984 ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ

 0.000 ػغظ ٔقٙی داسی

 200 تقذاد

اػت ٚ ٘تیزٝ آٖ ایٗ اػت وٝ فشضیٝ پظٚٞؾ  0.05ثبتٛرٝ ثٝ ٘تبیذ رذَٚ فٛق صٖٛ ػغظ ٔقٙی داسی وٛصىتش اص 

 یٔشدْ ٔغّ ذٌبٜید ٚتٛػقٝ ٌشدؿٍشی  یٚ فشٍٞٙ یتیشیٔذ ،یػبختشیعجیقی، ص یٞب ثیٗ ٚرٛد ربرثٝٔجٙی ثش ساثغٝ 

 ،یػبختشیعجیقی، ص یٞب ربرثٝثیٗ دسكذ  99، پزیشفتٝ ٔی ؿٛد. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد دس ػغظ ٚ ثٛٔی
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ٔی ثبؿذ  0.984ٚ ضشیت ٕٞجؼتٍی آٖ ثشاثش ثب ٚ ثٛٔی ساثغٝ ٚرٛد داسد   یٔشدْ ٔغّ ذٌبٜیدٚ  یٚ فشٍٞٙ یتیشیٔذ

 .ٚ ٔی تٛاٖ ٌفت وبٞؾ یب افضایؾ ٞش وذاْ اص دٚ ٔتغیش ثبفج وبٞؾ یب افضایؾ دس دیٍش ٔتغیش ٔی ؿٛد

 رزة ٌشدؿٍش ساثغٝ ٔقٙی داسی ٚرٛد داسد. ؾیٚ افضا یتٛػقٝ ٌشدؿٍش فشضیٝ صٟبسْ : ثیٗ

 ذاسد.٘ساثغٝ ٔقٙی داسی ٚرٛد رزة ٌشدؿٍش  ؾیٚ افضا یتٛػقٝ ٌشدؿٍش ثیٗفشضیٝ كفش 

 .ساثغٝ ٔقٙی داسی ٚرٛد داسد.رزة ٌشدؿٍش  ؾیٚ افضا یتٛػقٝ ٌشدؿٍش ثیٗفشضیٝ تغمیك : 

 (1411) نگازندگان،پیسسون فسضیه چهازمنتیجه آشمون ضسیة همثستگی . 4جدول 
 جرب گسدشگس شیافصا 

 0.610 ٕٞجؼتٍی پیشػٖٛ یتوسعه گسدشگس

 0.000 ػغظ ٔقٙی داسی

 200 تقذاد

اػت ٚ ٘تیزٝ آٖ ایٗ اػت وٝ فشضیٝ پظٚٞؾ  0.05ثبتٛرٝ ثٝ ٘تبیذ رذَٚ فٛق صٖٛ ػغظ ٔقٙی داسی وٛصىتش اص 

، پزیشفتٝ ٔی ؿٛد. ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔـبٞذٜ ٔی ؿٛد دس رزة ٌشدؿٍش ؾیٚ افضا یتٛػقٝ ٌشدؿٍش ثیٗٔجٙی ثش ساثغٝ 

ٚ ضشیت ٕٞجؼتٍی آٖ ثشاثش ثب ساثغٝ ٚرٛد داسد رزة ٌشدؿٍش  ؾیٚ افضا یتٛػقٝ ٌشدؿٍش ثیٗ دسكذ 99ػغظ 

ش ٔی ٔی ثبؿذ ٚ ٔی تٛاٖ ٌفت وبٞؾ یب افضایؾ ٞش وذاْ اص دٚ ٔتغیش ثبفج وبٞؾ یب افضایؾ دس دیٍش ٔتغی 0.610

 .ؿٛد

 نتیجه گیسی 

ٔغبِت فلُ اَٚ، دْٚ ٚػْٛ ٚ ثخلٛف تغّیُ ٘مبط، لٛت، ضقف فشكتٟب ٚ تٟذیذ ٞبی ٌشدؿٍشی ٚ  ثب فٙبیت ثٝ

تٛا٘ذ ثٝ تٛػقٝ پبیذاس دس ٔٙبعك ٞذف وٕه ٕ٘بیذ ٚ أىبٖ اسائٝ  ؿیٜٛ ٞبی رذیذ ٌشدؿٍشی  ایٙىٝ ٌشدؿٍشی ٔی

 ٔتٙٛؿ سا دس وـٛس ثٝ ٚرٛد آٚسد.دس ٔٙبعك روش ؿذٜ سا  دس لبِت البٔت 

 تٛاٖ ٘تیزٝ ٌشفت وٝ : ِزا ٔی

 ٌشدؿٍشی تٛاْ ثب  البٔت ٔتٙٛؿ  ٔی تٛا٘ذ ساٞىبس رذیذی دس تٛػقٝ ٔٙبعك ٚ وٕتش تٛػقٝ یبفتٝ ثبؿذ. -1

ٌشدؿٍشی ٔجتٙی ثش اػىبٖ دس البٔتٍبٜ ٞبی ثْٛ ٌشدی ٚ ٌـت ٞبی عجیقت ٌشدی تٛأبٖ ثب ص٘ذٌی ٔشدْ ٔٙبػت  -2

 ی ٌشدؿٍشی اػت.تشیٗ اٍِٛ

البٔت دس البٔتٍبٜ ٞبی ثْٛ ٌشدی ٚ اؿٙبئی ثب آداة ٚ سػْٛ ٔشدْ ثٟتشیٗ ٘مبط رٟت تٕشوض ٌشدؿٍشی دسٔٙبعك  -3

 ٞذف ٔیجبؿذ.

فلُ ثٟبسٚ تبثؼتبٖ ثٟتشیٗ صٔبٖ ػفش ٔی ثبؿذ. افضایؾ دٔب دس ٌشٔؼیش ٚ سٚ ثٝ افتذاَ سفتٗ ؿشایظ آة ٚ ٞٛایی دس  -4

 ثش٘بٔٝ ٌشدؿٍشی دس ایٗ فلُ ٞب اػت.ٔٙبعك ٌشٔؼیش ٔجیٗ تٙؾیٓ 

ثٟتشیٗ دٚسٜ ٌشدؿٍشی ٚ ثٟتشیٗ ثش٘بٔٝ تٙؾیٓ  یه ٌـت، ٔجتٙی ثش ثبصدیذ ٚ البٔت دس البٔتٍبٜ ٞبی ثْٛ ٌشدی،  -5

 سٚصٜ  اػت. 5ٌـت 

 ٕٞضٙیٗ ٔی تٛاٖ ٌفت : 

 ثش استمبی ػغظ ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ فشضیٝ اَٚ ٔٛسد تبییش لشاس ٌشفت ِزا ٔی تٛاٖ ٌفت دستٛػقٝ پبیذاس فال ٜٚ

ص٘ذٌی ٔشدْ، أىبٖ عفؼ ٚتمٛیت ٔٙبثـ، افٓ اص آة، خبن، ٔٙبثـ ط٘یتیىی ٚ رب٘ٛسی ثشای ٘ؼُ ٞبی آیٙذٜ 
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ٚرٛد داسد. ثشاػبع ٚیظٌی ٞبی تٛػقٝ پبیذاس ثٝ عفبؽت اص ٔغیظ صیؼت، عفؼ ٔٙبفـ ٔشدْ ٔغّی ٚ ثٛٔی 

عیبت ٚعؾ ٔغذٚد ٕ٘ی ؿٛد، ثّىٝ ٔفبٞیٕی  إٞیت داسد. لّٕشٚ تٛػقٝ پبیذاس ثٝ عفبؽت اص ٔغیظ صیؼت ٚ

٘ؾیش ؿٟش، سٚػتب، ا٘شطی فذاِت ارتٕبفی، تٛصیـ فبدال٘ٝ حشٚت، ٔـبسوت ٔشدْ دس تلٕیٓ ٌیشیٟب ٚ ثش٘بٔٝ 

سیضی ٞب ٚ دسٚالـ ٕٞٝ صٚایبی ص٘ذٌی ثـش أشٚص ٚ آیٙذٜ سا دس ثش ٔیٍیشد. تٛػقٝ پبیذاس ثٝ ٕٞبٖ ٔیضا٘ی وٝ 

داسد، اثقبد ٔٙغمٝ ای ٚ ٔغّی ٘یض داسد. ٔٛاد اِٚیٝ ٚ اكّی اوٛ تٛسیؼٓ، ٔٙبثـ ٚ ٔٙبؽش اثقبد ّٔی ٚ ثیٗ إِّّی 

 عجیقی اػت.

  ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ فشضیٝ دْٚ ٔٛسد تبییش لشاس ٌشفت ِزا ٔی تٛاٖ ٌفت عفؼ ٚ ٞٛیت ٔغیظ صیؼت ٔغٛس

ثش٘بٔٝ سیضی اوٛتٛسیؼٓ  اوٛتٛسیؼٓ ٚ تٛػقٝ پبیذاس ٔی ثبؿذ. ثش اػبع ؿٙبختی وٝ اصلبثّیت ٞبی ٌشدؿٍشی،

ٚ سٚػتب ٌشدی ٚ ثْٛ ٌشدی ثبفج تٛػقٝ پبیذاس ٔی ؿٛد. ضشٚست تٛػقٝ اوٛتٛسیؼٓ پبیذاس، تٛػقٝ پبیذاس 

سٚػتبئی ٚ ایزبد خذٔبت ٚ أىب٘بت، سفبٞی ٚ ثٟذاؿتی ٔٙبػت ٚ اػتب٘ذاسد ٔی ثبؿذوٝ دس٘تیزٝ ی آٖ 

 ی، فـبیشی، فشٍٞٙی ٚتبسیخی ٚ ... تٛػقٝ ٔی یبثذ.ػبیشا٘ٛاؿ ٌشدؿٍشی اصلجیُ ربرثٝ ٞبی، ٌشدؿٍشی سٚػتبی

  ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ فشضیٝ ػْٛ ٔٛسد تبییش لشاس ٌشفت ِزا ٔی تٛاٖ ٌفت ٔب٘ذٌبسی ٚ سٚیبی دس رٞٗ ٔب٘ذٜ اص ػفش

ثیـتش ٔی ؿٛد ٚ تٛرٝ ثٝ عفبؽت اص ربرثٝ ٞبی عجیقی ٚ فشٍٞٙی  افضایؾ ٔی یبثذ. سؿذ ا٘ٛاؿ خذٔبت ٔٛسد 

ثبفج ایزبد اؿتغبَ ٚ وبٞؾ ثیىبسی ٚ وبٞؾ ٟٔبرشت ثٝ خبسد افضایؾ دسآٔذ ػشا٘ٝ خب٘ٛاس ٚ ٘یبص ٌشدؿٍشی 

ٌشدد. تٛػقٝ پبیذاس ثبفج سفبیت تٙبػت، أٙیت،  افضایؾ ػغظ دسآٔذ ٚ سفبٜ ٚػالٔت ٚ صیجبیی ٔٙغمٝ ٔی

پبیذاس ٚ تٛػقٝ ػالٔتی، سفبٜ، فذاِت ٚ صیجبیی دس فشْ ٚ ٔغتٛای ٔٙغمٝ ٔی ؿٛد. ٘یبصٞبی ٚ ٘تبیذ تٛػقٝ 

ٌشدؿٍشی دس ٔٙبعك ٌشدؿٍشی تب ا٘ذاصٜ صیبدی ثب ٞٓ ٔـتشن ٔی ثبؿٙذ. دس ٚضقیت وٙٛ٘ی ٘جٛد ثش٘بٔٝ سیضی 

ٚ ٘ؾبست فّٕی ثشٔىبٖ ٌضیٙی ثشخی اص وبسثشی ٞبی ٌشدؿٍشی ٚ فمذاٖ یب وٕجٛد  ثشخی اص وبسثشی ٞب ٚ 

 س اػت.خذٔبت ٌشدؿٍشی اص ٔٛا٘ـ تٛػقٝ كٙقت ٌشدؿٍشی ٚ تٛػقٝ پبیذا

  ثب تٛرٝ ثٝ ٘تبیذ فشضیٝ صٟبسْ ٔٛسد تبییش لشاس ٌشفت ِزا ٔی تٛاٖ ٌفت ثشای سػیذٖ ثٝ تٛػقٝ پبیذاس، تالؿی

ٔذاْٚ ثشای عفؼ ٚ تمٛیت لبثّیت ٞبی ٔغیغی ٚ رٌّٛیشی  اص ؿىؼت ٚ ا٘مشام آٟ٘ب ضشٚسی اػت. ایزبد ٚ 

فضبی ػجض، ػبٔب٘ذٞی، ٔقبثش، افضایؾ  افضایؾ خذٔبت ٔٛسد ٘یبص، ایزبد صیش ػبخت ٞبی ٌشدؿٍشی، تٛػقٝ

ُ ٚ٘مُ، رّٛ ٌیشی اص تجذیُ وٕی ٚویفی وبسثشی ٞبی ٌشدؿٍشی، اعذاث وٕیًٙ ٞبی ٔٙبػت، ػبٔب٘ذٞی عٕ

صاسفی ٚ ثبغبت ثٝ فضبی ؿٟشی ٚ ... اص دیٍش ٘یبصٞبی تٛػقٝ پبیذاس ٔٙبعك ٌشدؿٍشی ٔی ثبؿٙذ.  اساضی

٘یبصٞبی تٛػقٝ پبیذاس ٔٙبعك ٕ٘ٛ٘ٝ ٌشدؿٍشی، ٕٞبٖ ٘یبصٞبی دسخلٛف استجبط تٛػقٝ پبیذاس ثبیذٌفت وٝ 

 تٛػقٝ كٙقت ٌشدؿٍشی ثٛدٜ ٚ پؼبٔذٞبی ٔخجت یىی ثٝ سٚ٘ك دیٍشی وٕه ٔیىٙذ.

ػٝ ؿبخٝ ٔغجٛة ٚ ٔغّٛة ٚلبثُ تٛرٝ ٌشدؿٍشی  یقٙی فشٍٞٙی، تبسیخی، اوٛتٛسیؼٓ  ٚ ٌشدؿٍشی سٚػتبئی  

 ثب اػتفبدٜ اص أىب٘بت ٔٙغمٝ لبثُ ٔقشفی،  ارشای ٚ تذاْٚ ٔی ثبؿذ. دس ٔؼیش اػتفبدٜ اص البٔتٍبٜ ٞبی ثٍٛٔشدی

 پیـٟٙبدات صیش دس ساػتبی اسائٝ اٍِٛی ٌشدؿٍشی دسٔؼیش البٔتٍبٜ ٞبی ثٍٛٔشدی ٚ لبثّیت ارشایی داس٘ذ.

 ػبٔب٘ذٞی ٔؼیشٞبی اكّی ٔٙتٟی ثٝ ٔٙبعك ٞذف ٚ تٟیٝ ٘مـٝ وبُٔ ٚ سٚص آٔذ ػغظ دػتشػی   .1
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ٌزاسی دس ثخؾ ٌشدؿٍشی ٚ اسائٝ ساٞىبسٞبی تـٛیمی ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسٖ دس ثخؾ رزة ػشٔبیٝ  .2

 ٌشدؿٍشی.

 اعذاث  ٚ اسائٝ خذٔبت ثیٗ ساٞی دس ٔؼیشٞبی اكّی  .3

آٔٛصؽ ربٔقٝ ٔغّی ٚثبال ثشدٖ ػغظ آٌبٞی آٟ٘ب دس ثشخٛسد ثب ٌشدؿٍشاٖ ٚ٘یض تجییٗ ٔمِٛٝ ٌشدؿٍشی  .4

 ٚ فٛایذ ٌشدؿٍشی ثشای ایـبٖ

ٞب، ٌشدٕٞبیی ٞب، رـٙٛاسٜ ٔشتجظ ثب ٌشدؿٍشی ٔٙغمٝ ثخلٛف رـٙٛاسٜ ٞبی فلّی ثشٌضاسی ٕٞبیؾ  .5

 ثب ٔٛضٛفبت فشًٞٙ لٛٔی، ٔغّی 

تٟیٝ فیّٓ، صبح تٕجش، وتبة، ثشٚؿٛس، وبست پؼتبَ، آِجْٛ ٞبی فىغ، ػبیت ٞبی ٔزبصی اص ربرثٝ ٞب  .6

 ص٘ذٌی ٔشدٔبٖ ؿٟش ٚ  سٚػتب  دس ػغظ ّٔی  ٚ  ثیٗ إِّّی .

ٔیشاث ٌشدؿٍشی تذٚیٙی تٛػظ ٚصاست خب٘ٝ ایبْ خبف ثٙبْ سٚص ٌشدؿٍشی دس تمٛیٓ تقییٗ سٚص ٚ  .7

 فشٍٞٙی، كٙبیـ دػتی ٚ ٌشدؿٍشی، اػتب٘ذاسیٟب ، فشٔب٘ذاسی ٞب ٚ...

 ٔؼبفشتی ثب ص٘ذٌی ٔشدٔبٖ ٔٙغمٝ  ثش٘بٔٝ سیضی آؿٙبیی دفبتش خذٔبت .8

 .ٚ عجیقت ٌشدی دػت یبفتثب ارشای ٔٛاسد فٛق ٔی تٛاٖ ثٝ اٍِٛی ٔٙبػجی دس صٔیٙٝ ٌشدؿٍشی  .9

 ثخؾ ٌشدؿٍشی

 تمٛیت ثبصاسیبثی ٚ تجّیغبت ٌشدؿٍشی .1

 ایزبد ٚ تمٛیت صیش ػبخت ٞبی ٌشدؿٍشی اصلجیُ عُٕ ٚ ٘مُ ، خذٔبت پزیشایی ٚ... .2

ایزبد ٚ تمٛیت ٘ؾبست ثش سفبیت اػتب٘ذاسٞب ٚ ضٛاثظ فٙی دس رٟت استمبی ویفیت صیش ػبخت ٞب، ٚاعذٞبی  .3

 ٌشدؿٍشی ٚ...ٌشدؿٍشی ٚ ٘مبط رزة 

 ٔقشفی ؽشفیت ٞب  ٚ٘مبط ٌشدؿٍشی  .4

افٕبَ ػیبػت ٞبی عٕبیتی ٚتـٛیمی اصلجیُ ٔقبفیت فٛاسم ػبخت ٚ ػبص تبػیؼبت ٌشدؿٍشی، تشٚیذ  .5

 ٚاسد وٙٙذ. ثیـتشیٗ ٌشدؿٍش سا ثٝ ٔٙبعك ٞذف تٛسٞبی آؿٙب ػبصی، افغبی ربیضٜ ثٝ آطا٘غ ٞبی وٝ ثتٛا٘ٙذ

 ٔشتجظ  ثبٌشدؿٍشیرزة ػشٔبیٝ ٌزساٖ دس عشعٟبی  .6

 ٔقشفی ؽشفیت ٚایزبد ٚ تمٛیت ا٘ٛاؿ ٌشدؿٍشی .7

اػتفبدٜ اصتىِٙٛٛطی ٚٔىب٘یضاػیٖٛ اصلجیُ ایزبد أىبٖ وؼت اعالفبت وبفی ٚ رذیذ اصعشیك ػبیتٟبی ایٙتش٘تی،  .8

 ایزبد أىبٖ اػتفبدٜ اص خذٔبت ثب٘ىی ثٝ ؿىُ افتجبسی دسٔذت البٔت  ٌشدؿٍشاٖ دس ٔٙبعك 

 بِیت ٞبی اٚلبت فشاغت ٚػشٌشٔی اصلجیُ تبػیؼبت ٚ تزٟیضات ٚسصؿی ٚ ...ایزبد ٚ تٛػقٝ فق .9

 فشاٞٓ وشدٖ أىب٘بت ٌشدؿٍشی ثشای ٌشدؿٍشاٖ اص لجیُ تفشیظ  ٚ ثبصاس خشیذ ٚ... .10

ایزبد ربرثٝ ٞبی ٔلٙٛفی ٚ اػتفبدٜ اص تّفیك تىٙٛ ِٛطی ثب ربرثٝ ٞبی عجیقی اص ٔب٘ٙذ ایزبد ثبك پش٘ذٌبٖ ، ثبك  .11

 ٚعؾ

آؿٙب ػبصی ٔشدْ ٔملذ ثب ثغج ٌشدؿٍشی ٚ ٌشدؿٍشاٖ آٔٛصؽ ٍٕٞب٘ی دسرٟت تمٛیت آٌبٞی آٔٛصؽ ٚ  .12

 ٔشدْ اصٔٙبثـ اسصؿٕٙذٖ  ٔغیغی ٚدس ساػتبی عفبؽت اصآٟ٘ب دس ٔٙبعك ؿٟشی، سٚػتبئی ٚ فـبیشی

 رٌّٛیشی اص اػتمشاس ٚاعذٞبی آالیٙذٜ دسٔٙغمٝ .13
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 ؿٙبػبیی ٘مبط آالیٙذٜ ٚ عزف فٛأُ آالیٙذٜ .14

 تخشیت اساضی رٍّٙی رٌّٛیشی اص .15

 تزٟیض ٘مبط ٌشدؿٍشی ثٝ ػغُ ٞبی رٕـ آٚسی صثبِٝ ، دػتـٛی ٚ آثخٛسی .16

 خب٘ٝ ٞبی تشٚیذ ٌشدؿٍشی

ثب تٛرٝ ثٝ إٞیت ٔٛضٛؿ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی ٚ سٚ٘ك التلبدی دس ایٗ  كٙقت  ثؼتٝ ٞبی ارشائی تٛػقٝ ای  ثٝ    

كٙبیـ دػتی دس سٚػتبٞبی ٞذف ٌشدؿٍشی ثٝ تقذاد ایزبد خب٘ٝ ٞبی سٚػتبئی ٚ ) 1تلٛیت ٞیئت دِٚت سػیذٜ 

( ثب فٙبیت ثٝ ٚرٛد خب٘ٝ خب٘ٝ ثٙبْ خب٘ٝ ٞبی تشٚیظ ٌشدؿٍشی ٚ كٙبیـ دػتی دس سٚػتب ٞبی ٞذف ؿىُ ٌیشد 277

ٞبی سٚػتبئی دس ٔٙبعك ٌشدؿٍش پزیش ٚ ٕٞزٛاس ربرثٝ ٞبی ٌشدؿٍشی ٚ ثب ثش٘بٔٝ سیضی ٔٙبػت ٔی تٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ  

ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس دادٜ ٚ ثٝ سٚ٘ك التلبدی ٚ دسآٔذ خب٘ٛادٜ ٞب وٕه ؿبیب٘ی ٕ٘ٛد. ٚ دس ایٗ ساػتب وٕجٛد خب٘ٝ ٞب سا  

 .  فضب ٞبی البٔتی سا ٘یض دسٔٙبعك ؿٟش ٞبی وٛس ٚ سٚػتب ٞب رجشاٖ ٕ٘ٛد

 مناتع 

ی ثْٛ ٌشدی ثش  تٛػقٝ ، ثشسػی ٚ تغّیُ آحبس ایزبد البٔتٍبٜ ٞب1397رٛا٘ـیش، ْ.  فٙبثؼتب٘ی، ؿ. ٌیبٞی، ط.

 24 ( ف،8)  29 فلّٙبٔٝ فّٕی پظٚٞـی ثش٘بٔٝ سیضی فضبیی )رغشافیب(، ٔزّٝ های زوستایی ػىٛ٘تٍبٜ

 58 ،پظٚٞؾ ٞبی رغشافیبیی، ٔزّٝ ٌّؼتبٖ اػتبٖ ٌشدؿٍشی ٞبی ثشربرثٝ ثبتأویذ ٌشدی ثْٛ 1391تٛالیی، ع. 

 113كق  )(، 

 ثب ؿٟشی ٘فٛر عٛصٜ ٌشدی ثْٛ پتب٘ؼیُ ٞٙٝ ثٙذی،ح  1390پٛسعبٞشی، ْ. ،  افتخبسی، س.  لیذاسی، ط.  ػزبػی

( 4)  4، ٔزّٝ دٚ فلّٙبٔٝ پظٚٞؾ ٞبی ؿٟشی، TOPSIS ٚGISصٙذ ٔقیبسٜ   تلٕیٓ ٌیشی تّفیمی سٚؽ اص اػتفبدٜ

 41-56ف 

عجیقت  وبسثشی ٔٙؾٛس ثٝ سٚداٖ ؿٟشػتبٖ ؿٙبختی ثْٛ تٛاٖ ٚ لبثّیت تقییٗ 1394ٟٔذٚی، ف.  صادٜ، ا.  ؿبوشی

 317-332 ف (47.)2 عجیقی، رغشافیبی ٞبی پظٚٞؾٔزّٝ  ٔقیبسٜ صٙذ ٌیشی تلٕیٓ سٚؽ اص اػتفبدٜ ٌشدی ثب

، GISاص اػتفبدٜ ثب ؿذٜ عفبؽت ٔٙبعك ٌشدی ثْٛ ٞبی تٛإ٘ٙذی ػٙزؾ 1391فشٚؽ، ؽ.  ٘ؼتشٖ، ْ. عزٝ

 183-188ف :(. 46. ) 2، ٔغیغی سیضی ثش٘بٔٝ ٚ رغشافیبٔزّٝ 

، ٔزّٝ سٚدثبس رٙت سٚػتبی، ثٍٛٔشدی تٛػقٝ ٚ ٔغّی ٔـبسوت، 1396فتبعی، ٖ.  اثشاٞیٕی، َ.  كبِغی، ف. 

 121-136(، ف6)3، پبیذاس تٛػقٝ ٚ ٔغیظ صیؼت آٔٛصؽ فّٕی پظٚٞـی، فلّٙبٔٝ

 رٟبد ٔزّٝ عجیقی ٔٙبثـ عفؼ ٚ ٔغّی رٛأـ پبیذاس ٔقیـت دس ٌشدی ثْٛ ٘مؾ 1382. ٜ فشٞبدیبٖ،. ا ثٟشأی،

 1-45 ف ،( 22) ،258 دا٘ـٍبٞی،
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 ٚ(Evanz) ٞبی ؿبخق ثب ٘یّٛفش ػشاة الّیٕی صیؼت آػبیؾ اسصیبثی 1391. ص صادٜ، تمی.  ك ٘ٛسی،

Thermo‐hydrometric ( 3) ،12 تبالة اوٛثیِٛٛطی پظٚٞـی فّٕی فلّٙبٔٝ ٔزّٝ ثٍٛٔشدی، ٞبی فقبِیت رٟت

 12 ف

ربٔقٝ  ثٍٛٔشدی تٛػقۀ صیؼت ثٟٛٔبی تشیٗ ٔٙبػت تقییٗ 1397ؿٟذادی، ؿ. سػتٕی، ْ.  وٛٞـبٞی، ْ. ٔیشصادٜ

 53-80ف  ( 7. )13ٌشدؿٍشی، ارتٕبفی ٔغبِقبت دٚفلّٙبٔٝ، ٔزّٝ ثٙذسفجبع ػیبٞٛ دٞؼتبٖ، ثٙیبد

 تٛإ٘ٙذػبصی ٚ سٚػتبیی تٛػقٝ ی ثٛٔی ػبصی ػٛی ثٝ ٌبٔی ثٛٔی؛ دا٘ؾ 1392عجیجی، ع.  ٚحٛلی، ْ.

 9-23ف  (، 2. )4فشٍٞٙی، -ارتٕبفی تٛػقٝ ی ٔغبِقبت فلّٙبٔٝ یٖ، بسٚػتبیی

صبح اَٚ، تٟشاٖ، ٘ـش  ،(ؿٙبخت كٙقت رٟبٍ٘شدی ٌٚشدؿٍشی1389، ْ )سضبئی یبسی، ط. عؼیٗ صادٜ، ع.

 19ٚ144آرس، كفغٝ ،ػیٕبی دا٘ؾ

، ْ. تٟشاٖ،افشاثی ؿ.،پبسػبئیبٖ 1997ٚیشاػت دْٚ،  ،، رٟبٍ٘شدی دس صـٓ ا٘ذاص ربٔـ1382 صبن. ٚای،ي.  

 ا٘تـبسات دفتش پظٚٞؾ ٞبی فشٍٞٙی

 461-510ف، ٘ـش ػبصٔبٖ  ٔذیشیت كٙقتی ، ْ.  تٟشاٖ، ػجضیٔذیشیت ٌشدؿٍشی پبیذاس1390 ربٖ ػٛاس، ة.  

 91كفغٝ  ،٘ـش  صٟبس ثبكپٙزٓ، اكفٟبٖ ، صبح  خذٔبت كٙقت ٌشدؿٍشی، 1391 صاٞذی،ْ.. س٘زجشیبٖ، ة

ضشغبْ  ،شدؿٍشی اكَٛ، سٚیٝ ٞب ٚ سٚیىشدٞب، ؿٙبخت كٙقت 1392ٌ.سیضیثش٘ت، .ٌّذ٘ش، ری.آس آس.صبسِض،

 84-303، ف ٟىبٔٝٔا٘تـبسات  تٟشاٖ، ، ط. ایٛثی یضدی ، ْ. ثزس افـبٖ ، ط.ثشٚرٙی

، ٘ـش فّْٛ صبح دْٚ، تٟشاٖ ،ت كٙقت ٌشدؿٍشی ثب سٚیىشد ػیؼتٕیؿٙبخ 1392. ْ تشاة اعٕذیضیبئی، ْ. 

  81-300ف  ارتٕبفی،

 ،ٔذیشیت ٘ٛیٗ تٛسیؼٓ رٟب٘ی)ؿٙبخت ٔفبٞیٓ، اكَٛ ٚ ثبصاسیبثی تٛسیؼٓ 1390، ْ. ٔمذٔی أیش،ْ. ٔغٕٛدی

 ا٘تـبسسات ٟٔىبٔٝ، صبح دْٚ، تٟشاٖ

ی ؿٟش ؿیشاص رٟت تٛػقٝ ( تغّیُ ویفی ٚ ٔىب٘ی ٔشاوض البٔت1393)، لبػٕی ف، .صیبسی ن، .كبدلی ْ

-13،.1393تبثؼتبٖ( 4) . 11 ،ٔٙغمٝ ای –ؿٟشی  ٞب(، فلُ ٘بٔٝ رغشافیب ٚ آٔبیؾ ثب تبویذ ثش ٞتٌُشدؿٍشی )

 كفغٝ 11

ثشسػی صبِؾ ٞبی ٔٛرٛد دس كٙقت ٌشدؿٍشی ؿٟش ؿیشاص (1390) عبٞشی دٔٙٝ، ْ. فشٔب٘ی، ع. ٔؼتٛفی، س. 

 117-132: (2) 8 ،تجبط ثب ٔغذٚیت ٞبی ٔشاوض البٔتیدس اس

سفبٞی  –دػتشػی ٌشدؿٍشاٖ ؿٟشی ثٝ أبوٗ خذٔبتی اسصیبثی ( 1391)وشٔی،ْ. ،عؼیٗ صادٜ دِیش،ن. ،خّیّی،س 

  108-127(: 3)11، فلّٙبٔٝ فضبی ٌشدؿٍشی، دسؿٟشداسی ایشاٖ

سٚ٘ذ تٛػقٝ ٌشدؿٍشی دس ایشاٖ ثب ؿشایظ البٔتی ٔتٙٛؿ ) ٔغبِقٝ ٔٛسدی : البٔتٍبٜ  ،1398 ْ. ؿبٜ تٛسی،ٔٙتؾشی 

ٞبی ثْٛ ٌشدی( پبیبٖ ٘بٔٝ دوتشای تخللی رغشافیب ٚ ثش٘بٔٝ سیضی سٚػتبئی، دا٘ـٍبٜ آصاد اػالٔی، ٚاعذ فّْٛ 

 كفغٝ 215ٚتغمیمبت تٟشاٖ. 

 65 ، فٟٔىبٔٝبست، ا٘تـ ٔذیشیت ٔملذ تٛسیؼٓ،تٟشاٖ ،1390 ؿ. سرجی،ْ.  دِجشی،



 789... گردشگری توسعه روند

 124،128ثش٘بٔٝ سیضی ٌشدؿٍشی ،تٟشاٖ ،٘ـش ٔىبٟٔٝ،ف  1392 عؼٗ پٛس، ْ. داغؼتب٘ی، ع.

 226-3-ا٘تـبسات ػٕت، تٟشاٖ، ف ، ٔذیشیت ٌشدؿٍشی،1390وبؽٕی،ْ. 

 60ف  ،تٟشاٖ ٟٔىبٔٝ ،ْ.ٌٛٞشی ،كٙقت ٌشدؿٍشی فّت ٞب ٚ پیبٔذ ٞب ٔذیشیت ثغشاٖ دس1393ٜ. ، ربٖ ػی

 35تٟشاٖ، ٘ـش آرس ، ف ،ٙبئی ثب ربرثٝ ٞبی ٌشدؿٍشی ایشاٖآؿ ،1390 ط.یبٚسی، 

 دس ثٍٛٔشدی ثش ٔجتٙی وبسآفشیٙی ٍ٘ش آیٙذٜ ٔذَ اسائٝ ،1397. سػَٛ فؼٍشی،. ح وشدٚا٘ی،. ؿ اِذیٙی، ؿٕغ

                       91-102  ف ػبَ،( 8) 31 ای، ٔٙغمٝ سیضی ثش٘بٔٝ فلّٙبٔٝ ٔزّٝ ٌشدؿٍشی، ٞذف سٚػتبٞبی

ٔزّٝ  ٌشدؿٍشاٖ رزة دس ثٙذسفجبع ثٍٛٔشدی پتب٘ؼیُ ٞبی ٘مؾ ثشسػی1395. ا دٞمب٘ی،. ْ وٛٞـبٞی، ٔیشصادٜ

 20( ف، 4) 11، پظٚٞؾ ٘بٔٝ فشٍٞٙی ٞشٔضٌبٖ
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