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 53/77/7231تاریخ صدور پذیرش:   32/50/7231تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

، بازاریابی ابزار رونق گردشگری ورزشی در مناطق مختلف است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. هدف از این تحقیق

 که است تحلیلی توصیفی نوع از حاضر پی بوده است. تحقیق  7 بازاریابی بر اساس آمیخته گلستان استان ورزشی گردشگری تحلیل

 دفاتر مدیران، گردشگری و ورزشی های سازمان مدیران از نفر 122است.  شده انجام جامع رویکرد با و پیمایشی شیوه به

در  یتصادف ریغکه با شیوه  گردشگری و ورزشی مدیریت یها هحوز در دانشگاهی خبرگان و گردشگری راهنمایان، جهانگردی

 به را( α= 297.1)پایا  و روا سوالی 77 ساخته محقق پرسشنامه شدند و تحقیق انتخاب این نمونه به عنوان، شدند گیری نمونهدسترس 

 بازاریابی آمیخته عناصربین  معناداری نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که تفاوت. نمودند تکمیل داوطلبانه صورت

 عنصر قیمت باالترین اولویت و عنصر افراد پایین ترین اولویت را به. اولویت وجود دارد اساس بر استان در ورزشی گردشگری

، . سایر عناصر ترکیب بازاریابی گردشگری ورزشی استان به ترتیب اولویت عبارتند از: محصول/ خدمتاند هخود اختصاص داد

 گردشگری رونق جهت د کهده می نشان تحقیق کلی ترویج/ ترفیع و مکان/ توزیع. نتیجه، شواهد فیزیکی، یریز برنامه/ ندیفرآ

 صنعت این پایدار و جامع توسعه شک بدون و نمود توجه صنعت این در پایدار توسعه مفهوم به گلستان باید استان در ورزشی

 .شدبا  می ورزشی گردشگری بازاریابی آمیخته عناصر کلیه با متناسب و سیستمی رویکردی از منبعث

 

 پی 7آمیخته ، بازاریابی گردشگری ورزشی، آمیخته بازاریابی، تحلیل گردشگری: کلیدی واژگان
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 همدقم
 یم عوقو هب نارگشدرگ رفس نامز رد هک دوش یم قالطا یتیلاعف هب یرگشدرگ ،8نوسیروم و لیم رظن ساسا رب
 تشگزاب ،اجنآ رد تماقا ،رظن دروم ناکم هب ترفاسم ،رفس یزیر همانرب لیبق زا تاعوضوم همه هدنریگرب رد و ددنویپ
 ،یداصتقا مولع ناسانشراک رظن ساسا رب .(3198 ،هنایچ یردیح) دشاب یم تشگزاب زا دعب رفس تارطاخ یروآدای و
 هژیو هب اهروشک زا یرایسب هک یروط هب ؛دشاب  یم ایند رد تعنص نیرت عونتم و نیرت گرزب ناونع هب یرگشدرگ
 هعسوت و یصوصخ شخب دشر ،ییازلاغتشا ،دمآرد داجیا یلصا عبنم ناونع هب ار تعنص نیا ،هتفای هعسوت یاهروشک
 عفانم دناوت یم روشک ره یارب یرگشدرگ تعنص هعسوت اذل .(6398 ،هدازرامعم و یزارفرس)دنناد یم ییانبریز
 رد .(1198 ،یجزید ،ولگیب هرق) دشاب هتشاد یگنهرف و یعامتجا ،یداصتقا فلتخم یاه هبنج زا یتایح و کیژتارتسا
 تایبدا هزوح رد یهاگ هک تسا یا هزادنا هب یرگشدرگ یبایرازاب یزیر همانرب ترورض و تیمها ،قیاقح نیا رانک
 یناوارف ناکرا لماش یبایرازاب دنیآرف عقاو رد .دوش یم دای تعنص نیا هعسوت یلصا نکر ناونع هب نآ زا یرگشدرگ
  .(6398 ،هنایچ یردیح)دنراذگ یم ریثأت نآ رب میقتسمریغ و میقتسم روط هب کی ره هک تسا
 ،دشخب دوبهب و هداد  هعسوت ار نآ فلتخم قطانم ای و روشک یرگشدرگ تعنص دناوت یم  هک  یلماوع هلمج زا
 یا هژیو تیساسح زا ندوب یتامدخ تلع هب یرگشدرگ یبایرازاب .(3198 ،یعاس)تسا یبایرازاب رثوم یاه مسیناکم
 نیا یاه یگژیو زا ندوب یکلمت ریغ و یریذپان کیکفت ،ینوگمهان ،یرادیاپان ،ندوب سوملمان .تسا رادروخرب

 ار یبایرازاب یبیکرت لدم کی زا یریگ هرهب موزل ،یبایرازاب یارب یزیر همانرب دنیآرف رد هک دنتسه یتامدخ تعنص
 و تسا یبایرازاب بیکرت ای هزیمآ حالطصا عدبم دنک یم اعدا (0038)3ندروب .(٩198 ،هنایچ یردیح) دزاس یم نایامن
 ار فیرعت نیا یتراک کم .دناد یم ،دهد یم لیکشت ار یبایرازاب همانرب کی هک یمهم رصانع زا لکشتم اهنت ار نآ
 یبایرازاب ناریدم یهدنامرف بتارم هلسلس رد لماوع یمامت زا یبیکرت ناونع هب ار یبایرازاب هتخیمآ و هدرک فیطلت
 هدیا ،یبایرازاب هتخیمآ موهفم هلکاش نیاربانب .(0138 ،9روتکیو)دنک یم فیرعت فده رازاب یاه هتساوخ نیمأت یارب
 فرصم رب یراذگریثأت یارب ناوت یم هک تسا یبایرازاب تیریدم رایتخا رد لرتنک لباق یاهریغتم زا یا هعومجم
 یاهرازبا ای اهریغتم نیا دروم رد ًاامومع تاقیقحت هنیشیپ رد قفاوت مدع .(0138 ،1وریپاش) دومن هدافتسا نآ زا ناگدننک
 ،دریگ یم راک هب نامزاس کی هک یرترب یژتارتسا ،یلک روط هب .تسا یبایرازاب هتخیمآ زا هدافتسا رب رثوم لرتنک لباق
 رد (3 ،هدش هئارا تالوصحم /تامدخ (8 :زا دنترابع رصانع نیا .تسا یبایرازاب زا یفلتخم رصانع بیکرت هجیتن
 زا یریگ هرهب اب هوقلاب نایرتشم اب تاطابترا یرارقرب ای عیفرت (9 ،هدش هئارا تالوصحم /تامدخ ندوب سرتسد
 یبایرازاب هتخیمآ عقاو رد .(1198 ،دنولیلج)تالوصحم /تامدخ یارب هدش هبلاطم تمیق (1 و نوگانوگ یاه هویش
 یارب مزال یاهریغتم زا یبیکرت اریز ؛دهد یم لیکشت ار یرگشدرگ یبایرازاب متسیس یساسا هدولاش یرگشدرگ
 هتخیمآ رصانع دادعت نوسیروم و نوتلدیم .(1198 ،ناراکمه و یباتک)تسا یبایرازاب تایلمع لک یارجا و یزیر همانرب
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 ریز لودج رد .(6198 ،ناراکمه و اتسور)دنا هداد شیازفا دروم تشه و تفه هب ار یرگشدرگ تعنص یبایرازاب
 :دومن هدهاشم ناوت یم ار یرگشدرگ زین و یمومع یبایرازاب هتخیمآ رصانع دروم رد فلتخم یاهدرکیور

 (1)یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ (9)یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ (3)یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ (8)یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ یمومع یبایرازاب هتخیمآ
 لوصحم لوصحم لوصحم لوصحم 8لوصحم
 تمیق تمیق تمیق تمیق 3تمیق
 عیزوت /ناکم عیزوت /ناکم عیزوت /ناکم عیزوت /ناکم 9عیزوت /ناکم
 جیورت جیورت جیورت جیورت 1جیورت

 یصصخت یپ 0 + یصصخت یپ 1 + یصصخت یپ 9 + یصصخت یپ + 
 یناسنا لماوع ای دارفا یناسنا لماوع ای دارفا 0یناسنا لماوع ای دارفا 0شیامن /هئارا

 یدنب هتسب 1یدنب هتسب ٩یکیزیف دهاوش 
 تکراشم 86تکراشم 3دنیآرف

 یزیر همانرب 88یزیر همانرب 
 83یبای تیعقوم 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 زا معا عیانص یمامت رد لامعا تیلباق و هداد لیکشت ار یبایرازاب ثحابم ساسا و هیاپ یپ راهچ هتخیمآ هک اجنآ زا
 هعسوت یاضتقا هب و اهدعب .دنوش یم هتفرگ رظن رد یمومع یاه یژتارتسا ناونع هب ،دنراد ار یتامدخ و یدیلوت

 ،تامدخ رد کیژتارتسا یاه یپ دادعت هب ندوزفا اب رگید نازادرپ هیرظن ،یرگشدرگ تعنص صوصخلا یلع و تامدخ
 ،دارفا رصنع 9 و یتنس یپ 1 لماش هک یپ ٩ هتخیمآ ،یبایرازاب فلتخم یاه بیکرت نایم زا .دنا هدرک لیمکت ار نآ
 هرهب یپ ٩ هتخیمآ زا قیقحت نیا رد اذل ؛دراد یرگشدرگ تعنص رد یرتشیب دربراک ،تسا یکیزیف دهاوش و دنیآرف
 .تسا هدش هتفرگ
 دهاوش ،مدرم ،ناکم ،تامدخ و تالوصحم ،تمیق یاه هفلؤم (0863 )89ناراکمه و واماک قیقحت جیاتن ساسا رب
 قیقحت یاه هتفای نینچمه .دراد یساسا ریثأت یلحم نارگشدرگ تماقا لحم باختنا و نییعت رد تاغیلبت و یکیزیف
 انیلوم .دننک یم افیا نارگشدرگ یارب اه لته یبایرازاب رد یمهم شقن یلام لماوع داد ناشن (1863) 81سیتنک سویپاتاپ
 دصاقم طیارش و تامدخ تیفیک شیازفا اب هک دندیسر هجیتن نیا هب دوخ قیقحت رد (1863)80ناراکمه و زنیترام
 شیازفا یانبم رب دیاب اهروشک یمومع یاه تسایس نیاربانب .دبای یم شیازفا یبایرازاب رد اهنآ نایم تباقر ،یرگشدرگ
 یرگشدرگ تعنص رد یبایرازاب هتخیمآ" ناونع اب یا هلاقم رد (1863)ناراکمه و یسابع .دوش یزیر حرط تیفیک
 تیفیک ،لوصحم هفلؤم رد یرگشدرگ یاه هبذاج و یشزرو یاهدادیور یرازگرب دنتفرگ هجیتن "ناریا شزرو
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 تاغیلبت زا هدافتسا ،ناکم هفلؤم رد یشزرو یرگشدرگ تازیهجت و تاناکما و تامدخ هعسوت و اه تخاسریز
 یاه هنیزه ،عیفرت هفلؤم رد یشزرو یرگشدرگ یاه هبذاج دروم رد یتاغیلبت یاه پیلک دیلوت و یعمج یاه هناسر
 بذج رد ار ریثأت نیرتشیب تمیق هفلؤم رد یرگشدرگ یاه سناژآ یاه تمیق و ناتسرامیب رد ندش یرتسب
 بیترت هب تمیق و لوصحم ،ناکم ،عیفرت یاه هفلؤم ،قیقحت نیا یاه هتفای ساسا رب .دراد ناریا رد یشزرو یرگشدرگ
 نیب طابترا یسررب" ناونع اب یا هلاقم رد (3863)8هنروکلا و الوملا .تشاد هدش هعلاطم عوضوم رد ار تیمها نیرتشیب
 هجیتن نیا هب یپ ٩ لدم زا هدافتسا اب "ندرا تمالس یرگشدرگ رد نارگشدرگ تیاضر و یرادافو و یبایرازاب هتخیمآ
 ریثأت نانکراک و تمیق یاه هفلؤم اما ،دراد نارگشدرگ یرادافو رب یدایز ریثأت ناکم و لوصحم هفلؤم هک دندیسر
 تیاضر رب یدایز ریثأت نانکراک و ناکم ،تمیق یاه هفلؤم نینچمه .تسا هتشادن نارگشدرگ یرادافو رب ینادنچ
 هک دیسر هجیتن نیا هب و تخادرپ دنه رد یرگشدرگ یبایرازاب یسررب هب یشهوژپ رد (3663)3ناناک .دراد نارگشدرگ
 تیقفوم نیا هب ندیسر یارب و درب دوس عیسو مجح رد نردم یروانف زا دیاب یرگشدرگ یبایرازاب رد تیقفوم یارب
  .دوش عقاو شریذپ دروم هاگدید کی ناونع هب یرگشدرگ یبایرازاب دیاب

 بذج شیازفا رد یپ 1 یبایرازاب هتخیمآ یاه هفلوم ریثأت یسررب ناونع اب یا هلاقم رد (0863)یبیبح و هوکلک ینیسح
 یرازگرب ،عیفرت هفلؤم رد و الاک خرن تیبثت ،تمیق هفلؤم رد هک دندیسر هجیتن نیا هب هلوسام رهش رد رگشدرگ
 ار تیمها نیرتشیب یتماقا زکارم عونت ،لوصحم هفلؤم رد و اه هبذاج هب ناسآ یسرتسد ،ناکم هفلؤم رد و اههاگشیامن
 تیمها تاغیلبت و نانکراک و مدرم یاه هفلؤم دندیسر هجیتن نیا هب دوخ شهوژپ رد (9863)ناراکمه و یردب .دنراد
 هتخیمآ عماج لدم هئارا هک دندرک حرطم دوخ قیقحت رد (9863)یمظاک و یقرب .دراد یرگشدرگ هعسوت رد یدایز
 تیعضو ءاقترا هب نینچمه .دوش یم رگشدرگ بذج شیازفا بجوم و دریگ یم ربرد ار ییاتسور مسیروت ،یبایرازاب
 ءاقترا رد یبایرازاب هتخیمآ یدربهار یبایزرا اب (3663)یرظن و یتخدیب نیما .دنک یم کمک هقطنم یرگشدرگ دوجوم

 ناتسا ءزج نانمس هک دندیسر هجیتن نیا هب سیلاهوب تایح هخرچ موهفم ساسا رب نانمس ناتسا یرگشدرگ هاگیاج
 رد یبایرازاب هتخیمآ لماوع هرابرد (٩663)یلیلخروپ یاه هتفای .تسا روشک یرگشدرگ یدنب هبتر رد مورحم یاه
 یرگشدرگ طبریذ یاه نامزاس طسوت هدش هضرع یاهالاک و تامدخ دهد یم ناشن ناهفصا ناتسا یرگشدرگ تعنص
 داصتقا هعسوت یاهراکهار یسررب هب یقیقحت رد (9398)ناراکمه و كاچآ .درادن قابطنا یرگشدرگ یاهزاین اب ناتسا
 هب هدمآ تسد هب رصانع هک داد ناشن جیاتن .دنتخادرپ یبایرازاب هتخیمآ یوگلا رب ینتبم نیوزق ناتسرهش یرگشدرگ
 دهاوش ،عیزوت و ناکم ،یزاس یصخش و تکراشم ،نادنمراک و مدرم ،اه همانرب و اهدنیآرف لماش تیولوا بیترت
 هب هجوت ،یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب رد .تسا هدوب تمیق و لوصحم ،تاقیوشت و تاعیفرت ،یدنب هتسب و یکیزیف
 هجوتم فلتخم یاهشهوژپ رد ناققحم ،هتفرگ تروص تاعلاطم هب هجوت اب .دراد تیمها نآ رب راذگرثا و مهم لماوع
 تیباذج دننام) دنا هدش یشزرو یاهدادیور رد نارگشدرگ روضح رب رثؤم و یبایرازاب رد مهم لماوع رد یدایز عونت
 ندوب بلاج و دیدج ،شمارآ ،یمدرم طباور شیازفا ،ژیتسرپ ،شناد ؛یلام و یتمالس ،یتینما یاه تیدودحم و دادیور
 یزیر همانرب ساسا رب کیپملا یاهیزاب فده یاهرازاب رد نارگشدرگ لک زا یمین دندش هجوتم نارگید و یتورِمین .(...و

                                                                                                                                                               
1 Al-Muala & Al-Qurneh 
2 Kannan 



 367 ...ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ لیلحت

 کیپملا یاهیزاب رد دوخ روضح یارب دنا هدرک نایب نانآ زا دصرد 31 و دننک یم ترفاسم اهیزاب نیا هب تدم هاتوک
 هب دیاب یبایرازاب رد نیاربانب (8663 ،ناراکمه و یتورین ) دنا هدرک (شیپ لاس کی زا شیب زا) یتدمزارد یزیر همانرب
 .دوش هجوت ،تدمزارد و تدم هاتوک یزیر همانرب ینعی ،نآ ۀبنج ود ره
 روظنم هب یرگشدرگ یاهسناژآ و اهدادیور یرازگرب هتیمک نالوئسم نیب یراکمه موزل رب ،اهشهوژپ زا یرایسب رد
 ،نیرگ و پیلاچ ؛1338 ،ناراکمه و پیلاچ ؛٩338 ،لو مارب ) تسا هدش دیکأت اهدادیور رد یرگشدرگ شرتسگ
 ناریا رد ،هلئسم نیا تیمها دوجو اب .(8663 ،دیت و یتِدسوب ،یتورین ؛9663 ،كاندلوه و گنیملیو ،نوسبیگ ؛8663
 ؛1٩98 ،یلسارم) درادن دوجو یبسانم یگنهامه و یراکمه یرگشدرگ رما رد لیخد یاهنامزاس زین و اه سناژآ نایم
  .(0٩98 ،یرصان
 ،یرصان ؛6198 ،ناکهام یدرص) تسا هدش هتخانش نارگشدرگ بلج رد مهم لماوع زا یکی یبایرازاب رتافد داجیا

 هک دنا یمهم لماوع رگید زا یشزرو یاهدادیور یبناج یاه همانرب رگید و یتنس یاه همانرب ،اه نییآ ،اه نشج .(0٩98
 هجوت اهنآ هب یشزرو دادیور هب رفس یارب نارگشدرگ و دنا هدش یشزرو یاهدادیور هب نارگشدرگ نداد قوس ثعاب
 رد ناگتسب و ناتسود دوجو .(8663 ،دیت و یتِدسوب ،یتورین ؛1663 ،پیلاچ و میک ؛8663 ،وچ ؛3338 ،پیلاچ) دنراد
 هجوت نآ هب دادیور کی رد روضح یارب یریگ میمصت ماگنه نارگشدرگ هک تسا یمهم لماوع زا زین نابزیم روشک
 دراوم زا زین یناتساب یاهناکم و گنهرف هب هقالع دنا هداد ناشن اهشهوژپ ،هوالع هب .(1338 ،تراهنزیا و وکرات) دننک یم
 هب یقیقحت رد (3863)ناراکمه و یعاجش .(3663 ،كازوک ؛6198 ،ناکهام یدرص)تسا نارگشدرگ هجوت دروم
 یرگشدرگ یدربهار یزیر همانرب نآ لابند هب و تادیدهت و اه تصرف ،توق و فعض طاقن یدنب تیولوا و ییاسانش
 مهم ناونع هب ییاوه و بآ دعاسم طیارش هک داد ناشن قیقحت نیا یاه هتفای .دندومن مادقا ناردنزام ناتسا یشزرو
 ناونع هب ناتسا رد بولطم تیفیک اب یشزرو یللملا نیب یاه تنمنروت و تاقباسم یرازگرب مدع و توق هطقن نیرت
 ناونع هب یلحم -یموب یاه هراونشج یرازگرب هنیمز ندوب دعاسم نینچمه .دنوش یم بوسحم فعض هطقن نیرت مهم
 دیدهت نیرت مهم ناونع هب یشزرو مسیروت تعنص هعسوت دنور رب رثوم تراظن لامعا مدع و تصرف نیرت تیمها اب
 رهش رد یشزرو یرگشدرگ تیعضو هرابرد (9863)ناراکمه و هداز یدهم شهوژپ جیاتن .دنوش یم دادملق ناتسا رد
 فلتخم یاه تسپ رد صصختم دارفا دوجو مدع ،توق هطقن نیرت مهم اه لته رد ناکسا تیفیک داد ناشن دهشم
 شزرو یلام نایماح دوجو مدع و تصرف نیرت مهم رهش رد عیسو رازاب و دتس و داد دوجو ،فعض هطقن نیرت مهم
 نییعت ناونع اب یقیقحت رد ناراکمه و یناسحا .دشاب  یم دهشم رهش رد یشزرو یرگشدرگ هنیمز رد دیدهت نیرت مهم
 یاه یروانف زا هدافتسا ،هنابش تاحیرفت دوجو دنتفایرد روشک رد یشزرو یرگشدرگ یاه هتسب تیفیک رد مهم لماوع
 ،اه تمیق تیعضو ،یناتساب یاه ناکم دوجو ،ینغ یرامعم و یقیسوم و رنه نتشاد ،اهدادیور یرازگرب رد دیدج
 ،یتنس یاه همانرب و اه نشج ریظن یشزرو یاهدادیور رد یبناج یاه همانرب دوجو ،موسر و بادآ و گنهرف اب ییانشآ
 دوجو ،نارگشدرگ هقیلس هب هجوت ،تینما و شمارآ دوجو ،تعیبط ندوب بسانم ،دصقم رد ناگتسب و ناتسود دوجو
 ،هارمه نفلت قیرط زا یرگشدرگ تاعالطا بسک ،یسیلگنا نابز هب یناسر عالطا ،یشزرو یرگشدرگ شریذپ گنهرف
 یشزرو یرگشدرگ یاه هتسب تیفیک رد مهم لماوع زا تماقا لحم ورزر هویش و لقن و لمح تیعضو ندوب بسانم
 یناهفصا .(6863 ،ناراکمه و یناسحا) دنا هدش نییعت یبایرازاب هتخیمآ رصانع ساسا رب هک دنور یم رامش هب روشک رد
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 یاهروحم هک دنداد ناشن ناریا یلخاد یشزرو یدرگناهج هعسوت رب رثوم لماوع ناونع اب دوخ قیقحت رد ناراکمه و
 یشزرو یلخاد یدرگناهج لیلحت هعسوت رد ار تیمها هجرد نیرتشیب بیترت هب ناکسا و تینما ،تامدخ و تالیهست
 لماوع ریاس اب ار طابترا نیرتشیب یتسیروت یاه هبذاج و داصتقا ،شزومآ یاهروحم و داد صاصتخا دوخ هب
 :زا دنترابع یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب هعسوت رد رثوم یاه صخاش نیرت مهم .(3663 ،ناراکمه و یناهفصا)دنراد
 عیزوت ساسا رب اهدربهار میظنت و یتاغیلبت یاه تیلاعف ،یرگشدرگ یاه هبذاج هب هجوت ،اه تخاسریز هعسوت

 .(٩663 ،یمایق و هداز مرحم) اه هبذاج
 رد ،دنا هتسیرگن نآ یبایرازاب و یرگشدرگ موهفم هب یا هیواز زا اهنآ زا کی ره هک طبترم تاقیقحت یاه هتفای هب هجوت اب
 یاه لیسناتپ ندوب اراد اب هک ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ زا یعماج لیلحت هک تسا هدوب نآ رب دصق قیقحت نیا
 یبایرازاب هتخیمآ رصانع نآ رد و دیآ لمع هب ،تسا روشک رد هعسوت لباق قطانم زا یکی ،تعنص نیا قنور تهج الاب
  .دریگ رارق هنافاکشوم یسررب دروم یپ ٩ درکیور اب
 شهوژپ یسانش شور
 حیضوت نیا اب ؛تسا هدش ماجنا عماج درکیور اب و یشیامیپ هویش هب هک تسا یلیلحت یفیصوت عون زا رضاح قیقحت
 هدش هتخادرپ یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ رصانع یدنب تیولوا و یبایزرا هب ،قیقحت نیا زا یشخب رد هک
 و یرگشدرگ نایامنهار ،یدرگناهج رتافد ناریدم ،یرگشدرگ و یشزرو یاه نامزاس ناریدم زا رفن 883 .تسا

 یفداصت ریغ تروص هب هک قیقحت نیا هنومن ناونع هب مسیروت و یشزرو تیریدم یاه هزوح رد یهاگشناد ناگربخ
 تاقیقحت هعلاطم قیرط زا هک (α =33٩06)ایاپ و اور یلاوس ٩0 هتخاس ققحم همانشسرپ ،دندش باختنا سرتسد رد
 و یرگشدرگ ناگربخ و نارظن بحاص زا رفن 88 زا یهاوخرظن زین و یجراخ و یلخاد هباشم یاهرازبا و هتشذگ
 رکذلا قوف نارظن بحاص هبرجت و شناد زا ییاوتحم و یروص ییاور نییعت تهج .دش هتخاس یشزرو تیریدم
 ءاضعا زا رفن 63 زا ،خابنورک یافلآ زا یریگ هرهب اب ینورد یناسمه قیرط زا ییایاپ هبساحم تهج و دش هدافتسا
 و یا هنومن  کت یت یاه نومزآ قیرط زا اه هداد یطابنتسا لیلحت و هیزجت .دنهد خساپ همانشسرپ هب ات دش هتساوخ هنومن
 .دش ماجنا SPSS رازفا مرن زا هدافتسا اب و نمدیرف
 شهوژپ یاه هتفای

 تمدخ / لوصحم رصنع اب هطبار رد یا هنومن کت یت نومزآ یرامآ یاه صخاش :1 لودج

 متیآ فیدر
 9 =نومزآ شزرا

 نیگنایم
 فارحنا
 درادناتسا

 یت هرامآ
 هجرد
 یدازآ

 حطس
 یرادانعم

30 یعونصم یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ یاه تیاس  .8 31 9٩06 9900- 683 86606 

30 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تامدخ یحارط تیفیک  .3 10 ٩006 3000- 683 86606 

30 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تامدخ گنیجیکپ متسیس و یدنب هتسب  .9 9٩ 3106 1909- 683 86606 
90 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ یاه هبذاج ای و اه دادیور تمدق و هقباس  .1 86 8306 60 93 683 ٩1306 

90 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تالوصحم و تامدخ یزاسدنرب  .0 88 1106 9108 683 18806 

90 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ یاه هبذاج و اهدادیور ندوب یدربراک تیلباق  .0 98 8٩06 30 13 683 91606 

90 یحیرفت و یشزرو زاتمم یاه دادیور ینابزیم  .٩ 69 6306 90 10 683 86606 

90 (یزاورپ یاه تیاس ،ایرد ،هوک)یعیبط یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ یاه تیاس  .1 90 3006 00 03 683 86606 

 19306 683 3906 0٩06 1303 لوصحم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم



 877 ...ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ لیلحت

 تیاس و [α =86606 ؛t =1009]یحیرفت و یشزرو زاتمم یاهدادیور ینابزیم سایقم هدرخ ود اهنت هک داد ناشن اه هتفای
 ناتسا رد و[α =86606 ؛t =3٩03] (...و یزاورپ یاه تیاس ،ایرد ،هوک)یعیبط یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ یاه
  .دنراد یبسانم تیعضو ناتسلگ

 تمیق رصنع اب هطبار رد یا هنومن کت یت نومزآ یرامآ یاه صخاش :2 لودج

 متیآ فیدر
 9 =نومزآ شزرا

 نیگنایم
 فارحنا
 درادناتسا

 هرامآ
 یت

 هجرد
 یدازآ

 حطس
 یرادانعم

90 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تامدخ و اهالاک خرن تیبثت و لرتنک نیناوق  .8 16 60 9٩ 9008 683 60 936 

90 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تامدخ یاه هنیزه ندوب فافش  .3 03 60 01 90 03 683 86606 
90  اهنآ تیفیک اب بسانتم نارگشدرگ اب هدش هئارا تامدخ/تالوصحم تمیق میظنت  .9 89 3006 90 83 683 86606 

90 لوصف یمامت رد رتشیب رگشدرگ بذج یارب اه تمیق رد فاطعنا  .1 ٩1 3006 10 ٩9 683 86606 

90 نارگشدرگ یارب تماقا و رفس یاه هنیزه لیدعت تهج اه هطساو فذح  .0 ٩0 80 96 00 38 683 86606 

90 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تامدخ یراذگ تمیق بسانم یاه یژتارتسا  .0 9٩ 60 00 00 13 683 86606 

90 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تامدخ یاه هنیزه تخادرپ ینامز هزاب رد فاطعنا  .٩ 0٩ 60 ٩ ٩٩0 30 683 86606 

 86606 683 0901 ٩006 ٩109 تمیق

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 ؛t =0901]دراد ناتسا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب هعسوت رد یرثوم شقن تمیق ،3 لودج یاه هتفای هب هجوت اب
86606= α]. یشزرو یرگشدرگ تامدخ و اهالاک خرن تیبثت و لرتنک تاررقم و نیناوق دوبن هفلوم زا ریغ هب نینچمه 
 اراد ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ هعسوت رد یبسانم تیعضو اه متیآ ریاس ،[α =93606 ؛t =9008]یحیرفت و
 .دنشاب  یم

 جیورت /عیفرت رصنع اب هطبار رد یا هنومن کت یت نومزآ یرامآ یاه صخاش :3 لودج

 متیآ فیدر
 9 =نومزآ شزرا

 نیگنایم
 فارحنا
 درادناتسا

 یت هرامآ
 هجرد
 یدازآ

 حطس
 یرادانعم

30 ناتسا یشزرو یرگشدرگ یاه هبذاج زا ...و ملیف ،باتک ریظن رخاف راثآ نیودت  .8 36 9٩06 0301- 683 86606 

30 اه هبذاج نیا جیورت تهج یصصخت یاه شیامه و اهرانیمس ،اه هاگشیامن یرازگرب  .3 03 0006 390٩- 683 86606 

30 تسیز طیحم زا تیامح ریظن یعامتجا تیلوئسم یاه قادصم هئارا  .9 09 1006 3800- 683 86606 

30  یرگشدرگ تامدخ شورف تدم دنلب و نایم ،هاتوک یاه قوشم هئارا  .1 90 3006 0100- 683 86606 

30 غیلبت تهج ...و یزاجم ،یپاچ ،یرادینش ،یرادید فلتخم یاه هناسر زا هدافتسا  .0 91 9106 3309- 683 60 366 

90 یشزرو یرگشدرگ یاه هبذاج و اهدادیور هعسوت تهج یتاغیلبت نیپمک یرازگرب  .0 18 1٩06 0809 683 36606 

90 نارگشدرگ زا ییاریذپ و لابقتسا و یشزرو یرگشدرگ یا هرواشم رتافد ندومن لاعف  .٩ 03 1006 9101 683 86606 

90 ...و شورف دربشیپ ،یصخش شورف ،میقتسم یبایرازاب ،یمومع طباور زا یریگ هرهب  .1 89 1006 ٩301 683 86606 
90 ناتسا یشزرو ریغ و یشزرو یاه یتیربلس بناج زا یراذگ هحص  .3 19 8٩06 6300 683 86606 

 36606 683 -٩301 0٩06 3٩03 جیورت /عیفرت

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرگشدرگ یاه هبذاج و اهدادیور هعسوت تهج یتاغیلبت یاه نیپمک یرازگرب یاه هفلوم هاگیاج هک داد ناشن اه هتفای
 طباور زا یریگ هرهب ،نارگشدرگ زا ییاریذپ و لابقتسا و یشزرو یرگشدرگ یا هرواشم رتافد ندومن لاعف ،یشزرو
 یشزرو ریغ و یشزرو یاه یتیربلس طسوت یراذگ هحص و شورف دربشیپ ،یصخش شورف ،میقتسم یبایرازاب ،یمومع
 یبایرازاب رد جیورت /عیفرت هب هجوت ،یلک روط هب .دشاب  یم بولطم یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ هعسوت رد ناتسا
 .[α =36606 ؛t = -٩301]تسا نییاپ ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ
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 عیزوت /ناکم رصنع اب هطبار رد یا هنومن کت یت نومزآ یرامآ یاه صخاش :4 لودج

 متیآ فیدر
 9 =نومزآ شزرا

 نیگنایم
 فارحنا
 درادناتسا

 یت هرامآ
 هجرد
 یدازآ

 حطس
 یرادانعم

30 تینما و یگزیکاپ ظاحل زا یرگشدرگ قطانم تیفیک و تمالس  .8 ٩1 9٩06 0800- 683 86606 
30 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ یاه هبذاج و اهدادیور یهد ششوپ هرتسگ  .3 90 1106 1600- 683 86606 
30 ینابیتشپ و کیتسجل ،لقن و لمح یاه متسیس تیفیک  .9 9٩ 3106 1001- 683 86606 
30 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تاناکما و اه هبذاج عیزوت رد ییادز زکرمت  .1 1٩ 3006 ٩101- 683 86606 
30 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ یاه تیاس رد اه یربراک یراگزاس و یگچراپکی  .0 11 3٩06 8809- 683 60 066 

0.  
 یاهوگلا ساسا رب اهدادیور یرازگرب زین و یحیرفت و یتماقا زکارم تیفیک
 درادناتسا

30 33 1٩06 0003- 683 60 166 

90 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ یاه تیاس هب یداصتقا و ناسآ یسرتسد ناکما  .٩ 68 3٩06 30 93 683 60 ٩66 
 36606 683 -1009 9106 1٩03 عیزوت /ناکم

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 رارق یبولطمان تیعضو رد عیزوت /ناکم رصنع ،ناتسا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب تهج داد ناشن اه هتفای
 یرگشدرگ یاه تیاس هب یداصتقا و ناسآ یسرتسد ناکما هفلوم زج هب نینچمه .[α =36606 ؛t = -1009]دراد
 ناتسا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب رد یبسانم تیعضو اه متیآ ریاس ،[α =٩6606 ؛t =9303]یحیرفت و یشزرو
  .دنرادن ناتسلگ

 دارفا رصنع اب هطبار رد یا هنومن کت یت نومزآ یرامآ یاه صخاش :5 لودج

 متیآ فیدر
 9 =نومزآ شزرا

 نیگنایم
 فارحنا
 درادناتسا

 یت هرامآ
 هجرد
 یدازآ

 حطس
 یرادانعم

8.  
 هئارا رد اه NGO و یصوصخ شخب ناراذگ هیامرس ،تلود رثوم تکراشم

 تامدخ
30 39 0006 900٩- 683 86606 

30 یتامدخ دارفا باختنا رد یدرف و ینس ،یتیسنج یاهیگژیو بسانت تیاعر  .3 09 1٩06 310٩- 683 86606 
30  یا هطبار یبایرازاب قیرط زا نارگشدرگ اب بسانم طباور ظفح و داجیا  .9 30 1006 9100- 683 60 866 

30 نارگشدرگ هب تامدخ هئارا تیفیک دوبهب تهج نانکراک رمتسم یبایزرا و تراظن  .1 00 0006 1800- 683 60 866 
30 ...و یشزرو نانادرگروت ،اهدادیور ناگدننک رازگرب یعامتجا تیلوئسم یافیا  .0 ٩0 3106 1301- 683 60 366 
30 درادناتسا حطس رد رحبتم یا هقطنم و یلحم یرگشدرگ نایامنهار  .0 81 3٩06 0309- 683 60 066 
30 نارگشدرگ اب دروخرب یاه هویش اب طابترا رد یلحم نانکاس یمومع گنهرف  .٩ 11 ٩٩06 9809- 683 60 086 
90 یرگشدرگ تامدخ هئارا هصرع رد لاعف و هدید شزومآ ،تراهم اب یناسنا هیامرس  .1 06 0106 80 3٩ 683 60 3٩6 
90 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تامدخ هعسوت نیلوئسم بسانم ینامزاس گنهرف  .3 38 ٩006 30 10 683 60 086 
90 نارگشدرگ هب تبسن یلحم نانکاس قلعت ساسحا و یزاون نامهم هیحور ،شزیگنا  .68 08 3106 90 88 683 60 166 
60 683 -8309 3006 1٩03 دارفا 966 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 هب تبسن یلحم نانکاس قلعت ساسحا و یزاون نامهم هیحور ،شزیگنا لماش هفلوم ود اهنت داد ناشن اه هتفای
90]نارگشدرگ 88= t60 ؛ 166= α] و یشزرو یرگشدرگ تامدخ هعسوت ناراکردنا تسد بسانم ینامزاس گنهرف و 
 یبایرازاب تهج زین رصنع نیا یلک زایتما .دنتسه رادروخرب یبسانم ًاابیرقت تیعضو زا [α =08606 ؛t =1003]یحیرفت
 .[α =96606 ؛t = -8309]تسا ینییاپ دح رد یشزرو یرگشدرگ
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 یزیر همانرب /دنیآرف رصنع اب هطبار رد یا هنومن کت یت نومزآ یرامآ یاه صخاش :3 لودج

 متیآ فیدر
 9 =نومزآ شزرا
نایم
 نیگ

 فارحنا
 درادناتسا

 یت هرامآ
 هجرد
 یدازآ

 حطس
 یرادانعم

30 یشزرو یرگشدرگ هعسوت رد لیخد یاه ماظن هدرخ نیب لماعت تهج عماج همانرب  .8 01 0006 ٩009- 683 86606 

3.  
 یاهیروانف زا یریگ هرهب اب یشزرو یرگشدرگ تامدخ یناسر زور هب یارب شالت

  دیدج

30 10 3٩06 ٩009- 683 
36606 

30 یشزرو یرگشدرگ تعنص تامدخ یراپس نورب تهج عماج همانرب  .9 00 ٩006 ٩009- 683 86606 

1.  
 تیعقوم و یراذگفده ،یدنب شخب) یشزرو یرگشدرگ هعسوت کیژتارتسا همانرب
 (یبای

30 90 3006 ٩009- 683 60 366 

30 یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ هعسوت تهج یبایرازاب تاعالطا متسیس ییایوپ  .0 30 1٩06 ٩009- 683 60 866 
30 ...و یتلود ،یقوقح ،هناروآ نف ،یداصتقا ،یعامتجا -یگنهرف ،یسایس طیحم  .0 1٩ 3306 ٩009- 683 86606 
30  یرگشدرگ هعسوت تهج ناققحم و نانیرفآراک ،ناراذگ هیامرس بذج یاه تسایس  .٩ 61 1106 ٩009- 683 60 366 
90 یشزرو نارگشدرگ هب تامدخ هئارا فلتخم یاهزاف نیب یگنهامه  .1 08 1٩06 90 88 683 60 166 

90 اه لح هار هئارا و نارگشدرگ هب تمدخ هئارا دنیآرف رد دوجوم لئاسم لیلحت هناماس  .3 18 0٩06 90 03 683 96606 
90 اهنآ زا تیامح یاتسار رد یرگشدرگ یتامدخ یاهدحاو درکلمع رب دیفم تراظن  .68 93 0٩06 90 10 683 60 866 
90 یکینورتکلا تلود درکیور اب زاین دروم یاه طیلب و ازیو رودص ماظن  .88 31 6106 ٩0 10 683 60 866 
 96606 683 -0903 1٩06 6303 یزیر همانرب /دنیآرف

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یاه طیلب و ازیو رودص ماظن  یاه هفلوم زا ریغ هب هک درک طابنتسا ناوت یم 0 لودج یاه صخاش هب هجوت اب
 یرگشدرگ یتامدخ یاهدحاو درکلمع رب دیفم تراظن ،[α =86606 ؛t =100٩]یکینورتکلا تلود درکیور اب زاین دروم
 نارگشدرگ هب تمدخ هئارا دنیآرف رد دوجوم لئاسم لیلحت هناماس ،[α =86606 ؛t =1009]اهنآ زا تیامح یاتسار رد
 =8809]یشزرو نارگشدرگ هب تامدخ هئارا فلتخم یاهزاف نیب یگنهامه و [α =96606 ؛t =0309]اه لح هار هئارا و
t16606 ؛= α]، نیا یلک زایتما .دنرادن ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب رد یبسانم تیعضو اه متیآ ریاس 
 .[α =06606 ؛t = -0903]تسا هدش شرازگ بولطمان ناتسا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب رد زین رصنع

 یکیزیف دهاوش رصنع اب هطبار رد یا هنومن کت یت نومزآ یرامآ یاه صخاش :7 لودج

 متیآ فیدر
 9 =نومزآ شزرا
نایم
 نیگ

 فارحنا
 درادناتسا

 هرامآ
 یت

 هجرد
 یدازآ

 حطس
 یرادانعم

30 یشزرو یرگشدرگ یاه تیاس رد ییاضف یزاسهب و یرهش ناملیم لوصا تیاعر  .8 30 1٩06 ٩900- 683 60 866 

3.  
 و یشزرو یرگشدرگ رتسب هدننک مهارف یاه هزاس و نکاما یرامعم یاهوگلا
  یحیرفت

30 00 1006 0٩01- 683 60 866 

30 یرگشدرگ یاه تیاس رد ...و اهگنر یرامعم ،یطیحم یاهزادنا مشچ و رهاوظ  .9 3٩ 3106 1٩09- 683 60 866 
30 یشزرو نارگشدرگ هافر تهج تاسیسأت و اهتخاسریز بسانم ییاضف عیزوت  .1 0٩ 0106 0809- 683 60 366 
90 ناتسا رد یشزرو ریغ و یشزرو روهشم یلحم و یا هقطنم یاهدامن  .0 91 0٩06 9100 683 60 866 
 16606 683 -3003 9106 8103 یکیزیف دهاوش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 زا هک تسا یا هفلوم اهنت یشزرو ریغ و یشزرو روهشم یلحم و یا هقطنم یاهدامن ،هلصاح یاه هتفای ساسا رب
 رصنع یلک زایتما .[α =86606 ؛t = 9100]تسا رادروخرب ناتسا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب رد یبسانم تیعضو
 .[α =16606 ؛t = -3003]تسا هدش شرازگ طسوتم زا رت نییاپ یکیزیف دهاوش
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 (نمدیرف نومزآ) یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ رصانع یدنب هبتر :3 لودج

 هتخیمآ رصانع
 نیگنایم
 هبتر

 تیولوا هدش هبساحم یرادانعم حطس یدازآ هجرد ود یخ هرامآ دادعت

 3901 تمدخ /لوصحم

883 3930٩3 0 86606 

3 
 8 0101 تمیق
 0 8009 عیفرت /جیورت
 0 ٩009 عیزوت /ناکم
 ٩ 3109 دارفا
 9 0109 یزیر همانرب /دنیآرف

 1 ٩009 یکیزیف دهاوش

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ رصانع هاگیاج نیب یرادانعم توافت هک داد ناشن نمدیرف نومزآ زا لصاح یاه هتفای
 تمیق رصنع هک تروص نیدب .[df =0 ؛Sig =86606 ؛ود یخ =3930٩3]دراد دوجو ناتسلگ ناتسا رد یشزرو
 یبایرازاب بیکرت رصانع ریاس .دنا هداد صاصتخا دوخ هب ار تیولوا نیرت نییاپ دارفا رصنع و تیولوا نیرتالاب
 ،یکیزیف دهاوش ،یزیر همانرب /دنیآرف ،تمدخ /لوصحم :زا دنترابع تیولوا بیترت هب ناتسا یشزرو یرگشدرگ
  .عیزوت /ناکم و عیفرت /جیورت
 یریگ هجیتن و ثحب
 و ماع روط هب یرگشدرگ تعنص هعسوت تهج ناوارف یاه تیلباق و اه تیفرظ دوجو مغریلع ناریا ام روشک
 یناهج ینامزاس شرازگ)درادن یهاگیاج زین ایند لوا روشک 60 نیب رد یتح ،صاخ روط هب یشزرو یرگشدرگ
 زا بسانم یریگ هرهب مدع .دیامن مهارف دوخ یارب یبولطم تیعقوم ،قنوررپ رازاب نیا رد هتسناوتن و (3663 ،مسیروت
 .دماجنا یم ...و یگدرسفا ،یراکیب ریظن یداصتقا و یعامتجا یاه بیسآ زا یخرب ندش هدرتسگ و زورب هب اه تیفرظ نیا
 تبثم یبای هاگیاج و یرورپ تینهذ ،یزاسریوصت هب دناوت یم ،یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ رصانع زا تسرد هدافتسا
 و دیفم لماوع زا یکی دناوت یم یشزرو یرگشدرگ تعنص رازاب رد بسانم هاگیاج داجیا .(0663 ،زمایلیو)دوش رجنم
  .دشاب ناتسا هب یجراخ و یلخاد نارگشدرگ یدورو خرن شیازفا و یرگشدرگ هعسوت رد راذگرثا
 دروم عماج درکیور اب ناتسلگ ناتسا رد یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ رصانع ،رکذلا قوف دراوم هب هجوت اب
 رادانعم فالتخا نیا ،نومزآ شزرا زا لوصحم زایتما ندوب رتالاب مغر هب هک داد ناشن اه هتفای .تسا هتفرگ رارق لیلحت
 یاه تیاس و یحیرفت و یشزرو زاتمم یاهدادیور ینابزیم سایقم هدرخ ود اهنت هک داد ناشن اه هتفای .تسین
 .دنراد یبسانم تیعضو ناتسلگ ناتسا رد (...و یزاورپ یاه تیاس ،ایرد ،هوک)یعیبط یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ
 ،یدنب هتسب ،یعونصم یاه تیاس داجیا ،یشزرو یرگشدرگ تامدخ یحارط تیفیک رد هک تسا مزال طابترا نیا رد
 و اهدادیور ندومن یدربراک یاه هویش تیاهن رد و تامدخ یزاسدنرب و (0663 ،روتساپ و وک)گنیجیکپ متسیس
 مغر یلع - روکذم یاه هفلوم زا کی ره اریز ،دوش ماجنا بسانم تامادقا یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ یاه هبذاج
 هداز مرحم طسوت هدش رکذ لماوع اب شخب نیا رد روکذم لماوع .دنا هدرک لاغشا ار یفیعض هاگیاج -ندوب راذگ ریثأت
 و رلتاک ،(0663)لیه و پیلچ ،(0663) نوسداه ،(3198)یناسحا ،(1198)یتخدیب و یرظن ،(3398)ناراکمه و
  .تسا وسمه اهنآ یاه هتفای اب ور نیا زا و هتشاد یناوخمه (1663)امازوی ،(0663) ناراکمه
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 ؛تسا هتشاد ناتسا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب هعسوت رد یرثوم شقن تمیق رصنع ،قیقحت نیا یاه هتفای ساسا رب
 ریاس ،یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تامدخ و اهالاک خرن تیبثت و لرتنک تاررقم و نیناوق هفلوم زا ریغ هب نینچمه
 هدش حرطم دراوم اب لماوع نیا .دنشاب  یم اراد ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ هعسوت رد یبسانم تیعضو اه متیآ
 رد هک دنا هدرک ناونع (1198)ناراکمه و یمتسر طابترا نیا رد .تسا هتشاد تهباشم (0663) ناراکمه و میک طسوت
 حطس نینچمه و ییایفارغج و یراتفر ،یتخانشناور ،یتخانش تیعمج لماوع هب تسا مزال طیلب یاه خرن نییعت دروم
 .دوش هژیو هجوت نارگشدرگ تیاضر نازیم و تاقباسم یفیک
 نایم زا .درادن دوجو ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ هزوح رد هفلوم نیا هب تبسن یفاک هجوت هک داد ناشن اه هتفای

 و اهدادیور هعسوت تهج یتاغیلبت یاه نیپمک یرازگرب یاه هفلوم هاگیاج ،جیورت رصنع اب طبترم یاه سایقم هدرخ
 ،نارگشدرگ زا ییاریذپ و لابقتسا و یشزرو یرگشدرگ یا هرواشم رتافد ندومن لاعف ،یشزرو یرگشدرگ یاه هبذاج
 یاه یتیربلس طسوت یراذگ هحص و شورف دربشیپ ،یصخش شورف ،میقتسم یبایرازاب ،یمومع طباور زا یریگ هرهب
 و ربرام ،(3663)زتیپ .دشاب  یم بولطم یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ هعسوت رد ناتسا یشزرو ریغ و یشزرو
 و عیفرت رصنع هاگیاج تیمها رب زین (8198)هداز مرحم و دار یمایق و (3398)ناراکمه و هداز مرحم ،(0663)ناراکمه
 .دنا هتشاد یدایز دیکأت ...و میقتسم یبایرازاب ،یصخش شورف ،تاغیلبت ،پیشرسناپسا ،یمومع طباور رب لمتشم جیورت
 دیکأت یرگشدرگ دیدج یاهرازاب یفرعم داجیا رد یتنرتنیا یبایرازاب شقن رب (0398)دازهب و ولرق یع نینچمه
 ،یتاغیلبت یاه نیپمک یرازگرب قیرط زا یشزرو نارگشدرگ شناد ءاقترا نمض تسا مزال ،دروم نیا رد .دندومن
 رد دوجوم یاه هبذاج صوصخ رد اهنآ تاعالطا ندومن زور هب و یصصخت یاه شیامه و اهرانیمس ،اه هاگشیامن
 ،ناتسا یحیرفت یشزرو یرگشدرگ یاه دروم زا ...و ملیف ،باتک هیهت .دوش هتخادرپ نارگشدرگ رتشیب بذج هب ناتسا
 طباور زا یریگ هرهب زین و نارگشدرگ زا ییاریذپ و لابقتسا و یشزرو یرگشدرگ یا هرواشم رتافد لاعف تکراشم
 مک یدایز دودح ات ار شخب نیا یاه یتساک دناوت یم ...و شورف دربشیپ ،یصخش شورف ،میقتسم یبایرازاب ،یمومع
 .دنک
 هفلوم متیآ اهنت هک ینعم نیدب ؛ دراد رارق یبولطمان تیعضو رد عیزوت /ناکم رصنع ،قیقحت نیا یاه هتفای ساسا رب
 یراد ینعم و لوبق لباق زایتما زا یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ یاه تیاس هب یداصتقا و ناسآ یسرتسد ناکما
 و (0663)لیه ،(9338)کین لم ،(3198)هداز مرحم ،(3398)ناراکمه و كاچآ تاقیقحت رد .تسا هدوب رادروخرب
 .تسا هدش هراشا ناکم و عیزوت رصنع تیمها هب زین (1663)امازوی
 ،ناراکمه و بسن ییابطابط)یرگشدرگ هعسوت رد رحبتم و صصختم یناسنا عبانم گنر رپ شقن هب هراشا مغریلع
 ،ناراکمه و یوچ ؛3398 ،فیرظ و یودهم ؛3198 ،ناراکمه و یتخدیب نیما ؛0198 ،ناراکمه و رورنه ؛8398
 یاه تیلباق هب قیمع یهجوت مک زا یکاح قیقحت نیا یاه هتفای (...و 0663 ،ناراکمه و ربرام ؛3663 ،زتیپ ؛0863
 نامهم هیحور ،شزیگنا هفلوم ود زج هب هک ینعم نیا هب .تسا ناتسا یشزرو یرگشدرگ هعسوت رد یناسنا عبانم
 هعسوت ناراکردنا تسد بسانم ینامزاس گنهرف و نارگشدرگ هب تبسن یلحم نانکاس قلعت ساسحا و یزاون

 تیعضو رد اه متیآ ریاس ،دنتسه رادروخرب یبسانم ًاابیرقت زایتما زا هک یحیرفت و یشزرو یرگشدرگ تامدخ
 هعسوت زاین دروم یاه صصخت ،یمتسیس یدرکیور ساسا رب هک تسا نآ صخشم داهنشیپ .دنراد رارق یبولطمان
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 نانآ یدربراک و رمتسم شزومآ اب و هدش اصحا کیفارگومد یاه یگژیو ساسا رب ناتسا یشزرو یرگشدرگ تامدخ
  .دومن هرهب بولطم قیرط هب اه تیفرظ نیا زا یلحم هعماج نیب بولطم یزاس گنهرف نینچمه و یا هفرح تروص هب
 تیمها یاراد ناتسا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب رد یزیر همانرب ای دنیآرف رصنع ،قیقحت نیا یاه هتفای ساسا رب
 درکیور اب زاین دروم یاه طیلب و ازیو رودص ماظن  یاه هفلوم زا ریغ هب هک ینعم نیدب ؛تسا هدوب ینییاپ رایسب
 لیلحت هناماس ،اهنآ زا تیامح یاتسار رد یرگشدرگ یتامدخ یاهدحاو درکلمع رب دیفم تراظن ،یکینورتکلا تلود
 تامدخ هئارا فلتخم یاهزاف نیب یگنهامه و اه لح هار هئارا و نارگشدرگ هب تمدخ هئارا دنیآرف رد دوجوم لئاسم
 تیمها .دنرادن ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب رد یبسانم تیعضو اه متیآ ریاس ،یشزرو نارگشدرگ هب
 و یقرب)تسا صخشم ًاالماک ،دنتفرگ رارق یسررب دروم هناگادج تروص هب تاقیقحت زا یخرب رد هتبلا هک اه هفلوم نیا
 رورنه ؛3198 ،ناراکمه و یتخدیب نیما ؛3398 ،فیرظ و یودهم ؛8398 ،ناراکمه و نیمن هداز جات ؛8398 ،ناراکمه
 نیا رب .(8863 ،ناراکمه و وحونود و 3398 ،ناراکمه و كاچآ ؛3398 ،ناراکمه و هداز مرحم ؛0198 ،ناراکمه و
 ،یدنب شخب لحارم هیلک ات دومن مادقا کیژتارتسا یا همانرب یحارط هب دیاب تعنص نیا هعسوت روظنم هب ،ساسا
 .دریگ رب رد ار یشزرو یرگشدرگ هعسوت رد لیخد یاه ماظن هدرخ هیلک زین و یبای تیعقوم و یراذگفده
 كاچآ) دشاب  یم یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب دیدج هتخیمآ رد راذگریثأت رصانع زا یکی یکیزیف دهاوش هک یلاح رد
 ؛3198 ،ناراکمه و یتخدیب نیما ؛8398 ،ناراکمه و نیمن هداز جات ؛8398 ،ناراکمه و یقرب ،3398 ،ناراکمه و
 نیا اب طبترم یاهسایقم هدرخ نایم زا داد ناشن قیقحت نیا یاه هتفای اما ،(3863 ،یاس یت و ؛0663 ،ناراکمه و رلتاک
 یشزرو یرگشدرگ هعسوت رد راذگریثأت یا هفلوم یشزرو ریغ و یشزرو روهشم یا هقطنم یاهدامن اهنت ،رصنع
 مشچ ،یکیزیف رهاوظ ،ییاضف یزاسهب و یرهش ناملیم لوصا ،اه هزاس و نکاما یرامعم یاهوگلا دیاب اذل .دشاب  یم
 .دوش تیاعر یشزرو یرگشدرگ یاه تیاس رد ...و اهگنر یرامعم ،یطیحم یاهزادنا
 بیکرت یاج هب یشزرو یرگشدرگ رد یپ ٩ یبایرازاب هتخیمآ لدم زا یریگ هرهب ،قیقحت نیا ینابم نیرت مهم زا یکی
 و یقرب و (3198)ناراکمه و یتخدیب نیما قیقحت رد یرگشدرگ رد یپ ٩ یبایرازاب هتخیمآ لدم .دشاب  یم یپ 1
 ٩ رصانع رب هوالع (8398)ناراکمه و نیمن هداز جات و (3398)ناراکمه و كاچآ .تسا هتفر راک هب ،(8398)ناراکمه
 و یتنس یپ 1 زا (٩863)نازیب هک یلاح رد .دنا هدرب هرهب زین تیفیک و یزاس یصخش ای تکراشم زا بیترت هب ،یپ
 .دنا هدرک هدافتسا زین دارفا زا ،یپ 1 رب هوالع (3398)فیرظ و یودهم
 ،تیولوا ساسا رب ناتسلگ ناتسا رد یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ رصانع هک دش هداد ناشن قیقحت نیا رد
 هب ار تیولوا نیرت نییاپ دارفا رصنع و تیولوا نیرتالاب تمیق رصنع هک تروص نیدب .دنراد مه اب یرادانعم توافت

 :زا دنترابع تیولوا بیترت هب ناتسا یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب بیکرت رصانع ریاس .دنا هداد صاصتخا دوخ
 اب قیقحت نیا یاه هتفای .عیزوت /ناکم و عیفرت /جیورت ،یکیزیف دهاوش ،یزیر همانرب /دنیآرف ،تمدخ /لوصحم
 و تامدخ و تمیق رصانع هب هک تروص نیا هب ؛تسا هباشم یدح ات (3398)ناراکمه و كاچآ قیقحت یاه هتفای
 یاه هویش ای ناکم هب دعب تیولوا و دوش یم هجوت یرگشدرگ هعسوت لماع نیرت مهم ناونع هب یرگشدرگ تالوصحم
 رد .دوش یم هدید تیعقوم نیرت فیعض رد عیفرت /جیورت تیاهن رد و دوش یم هداد یکیزیف دهاوش و تامدخ عیزوت

 یبایرازاب رصانع یدنب تیولوا هک دندیسر هجیتن نیا هب دوخ قیقحت رد (3198)ناراکمه و یتخدیب نیما هک یلاح



 777 ...ناتسلگ ناتسا یشزرو یرگشدرگ لیلحت

 .ناکم ای عیزوت و تمیق ،یکیزیف دهاوش ،مدرم ،تاغیلبت ،لوصحم ،یزیر همانرب :تسا ریز رارق هب یرگشدرگ
 رد رادیاپ هعسوت موهفم هب دیاب ناتسا رد یشزرو یرگشدرگ قنور روظنم هب هک دهد یم ناشن قیقحت یلک یریگ هجیتن
 هب بسانتم و یمتسیس یدرکیور زا ثعبنم تعنص نیا رادیاپ و عماج هعسوت کش نودب و دومن هجوت تعنص نیا
  .دشاب  یم یشزرو یرگشدرگ یبایرازاب هتخیمآ رصانع هیلک
 عبانم
 :یدروم هعلاطم :یبایرازاب هتخیمآ یوگلا رب ینتبم یرگشدرگ داصتقا هعسوت .(9398)نشور ،یتمه ییاباب ،رصان ،یدیمح ،نیمرآ ،كاچآ

 .٩9-10 صص ؛9398 راهب ،0 هرامش ،یرهش تیریدم و داصتقا همانلصف ،نیوزق ناتسرهش
 هعسوت رب رثوم لماوع لیلحت .(1663).نفیتسا ،تیمسا ،هللارصن دیس ،یداجس ،نسح ،یدسا ،دومحم ،یزردوگ ،نیشون ،یناهفصا

 .038 - 0٩8 :صص ؛8 هرامش ،8 هرود :(تکرح) یشزرو تیریدم .ناریا یلخاد یشزرو یدرگناهج

 عمجم یدربهار تاقیقحت همانلصف ؛رایس یرگشدرگ و کینورتکلا یرگشدرگ لباقتم هطبار .(3198) اضرمالغ ،هدازرامعم ؛دازرهم ،یزارفرس
 (60 ات 3 زا - هحفص 30) 00 هرامش - 3198 ناتسمزماظن تحلصم صیخشت

 ،ناردنزام ناتسا یشزرو مسیروت یدربهار یزیر همانرب .(8398)یضترم ،یتسود ،هراهب ،یرس هپت ینامیلس ،داشرف ،یراجت ،دیحو ،یعاجش
  .138 -9٩8 :صص ؛39 هرامش ؛38 هرود ،ییایفارغج یاضف

 ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،دهشم سدقم ناتسرهش یرگشدرگ تعنص رد یبایرازاب شقن یسررب ،(6198) اضریلع ،ناکهام یدرص
 .سردم تیبرت هاگشناد

 هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ینامرک غابص دیجم ،ناریا رد یجراخ مسیروت یاضاقت و هضرع عباوت نیمخت .(1٩98)زیزع ،یلسارم
 .سردم تیبرت

 لیلحت ساسا رب دهشم رهش رد یشزرو یرگشدرگ تیعضو یسررب (1863).دادرهم ،یحتف ،یدهم ،روپ بلاط ،سابع ،هداز یدهم
SWOT09 -93 تاحفص ،(1) هرامش 0(3) هرود ،یشزرو تیریدم رد یدربراک یاه شهوژپ ؛.  

 ،تسیروت بذج شرتسگ یارب ینییبت یوگلا یحارط و ناریا مسیروت تعنص هعسوت رب رثوم عناوم ییاسانش .(0٩98)دوعسم دیس ،یرصان
 .سردم تیبرت هاگشناد ،دشرا یسانشراک همان نایاپ ،سونو رواد
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