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 3یهْرداد تْراه

 چکیذُ

قٛز، تحت  ٚاؾطۀ ويفيت ذسٔبتي وٝ اضائٝ ٔي ٌطزقٍطي يه نٙؿت ذسٔبتي اؾت ٚ ؾٕستبً ثٝ
تٛاٖ ٌفت وٝ ويفيت ذسٔبت ٚ ضضبيتٕٙسي ٌطزقٍطاٖ اظ  ٌيطز. ٕٞچٙيٗ، ٔي تأحيط لطاض ٔي

تٛا٘س ٔٛجت تٛؾؿٝ  ٞب ٔي پطزاذتٗ ثٝ آٖ ٌطزقٍطي اؾت وٝ يعيض ٔٛضٛؾبت ٟٔٓ زض ثط٘بٔٝ

 ييطايذسٔبت پص تيفيٌطزقٍطاٖ اظ و تيضضب عاٖئ يبثيپػٚٞف، اضظ ٗيٞسف اظ ا .ٌطزقٍطي قٛز
 يثطضؾ ٗيك زض اي. ضٚـ تحمثبقس يٚ ضؾتٛضاٖ زض ٔحّٝ زضوٝ تٟطاٖ ثط اؾبؼ ٔسَ ؾطٚوٛاَ ٔ

 -ياطالؾبت، اظ ٔطبِؿبت وتبثرب٘ٝ اٞب ٚ  زازٜ ياؾت. زض ٌطزآٚض يّيتحّ -يفيثط ضٚـ تٛن ئجتٙ
ٞب ثط  زازٜ ييبي)ثب اؾتفبزٜ اظ ٔكبٞسٜ، ٔهبحجٝ ٚ پطؾكٙبٔٝ( اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. پب يسا٘يٚ ٔ ياؾٙبز

 عيٞب ٘ زازٜ ييٚ ضٚا ثبقس ئ 0.826وطٚ٘جبخ ٔحبؾجٝ قسٜ وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ؾسز  يآِفب تياؾبؼ ضط
 يٞب ٞب اظ آظٖٔٛ زازٜ ُيا٘جبْ ٌطفتٝ اؾت. زض تحّ( سئحتٛا )ٔطبثك ٘ػط اؾبت ييضٚا ٜٛيثطاؾبؼ ق

پػٚٞف  يقسٜ اؾت. جبٔؿٝ آٔبض يطي( ثٟطٜ ٌطؾٖٛيٚ پ ّىبوؿٖٛي)ٚ يٚ اؾتٙجبط يفيتٛن يآٔبض
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ا٘س ٚ حجٓ آٖ ثب  زض ٔحّٝ زضوٝ اؾتفبزٜ وطزٜ ٟباؾت وٝ اظ ذسٔبت ضؾتٛضا٘ يقبُٔ ٌطزقٍطا٘ عي٘
ثط  كيتحم يٞب بفتٝيا٘جبْ قسٜ اؾت.  يتهبزف يطيٌاؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ، ٚ ثب ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ 

ثب  يقىبف زض ثؿس ٕٞسِ ٗيكتطيوٝ ث زٞس يذسٔبت ؾطٚوٛاَ ٘كبٖ ٔ تيفياؾبؼ اثؿبز پٙج ٌب٘ٝ و
. قٛز ئكبٞسٜ ٔ 0.08 تيفيو فقىبف زض ثؿس ٔحؿٛؾبت ثب اذتال ٗيٚ وٕتط 0.77 تيفياذتالف و

ٚ زضآٔس ثب اثؿبز  التيتحه عاٖئ ٗياضتجبط ث ،طٔٗياؾپ يٕٞجؿتٍ تيضط يثطلطاض كياظ طط ٗيٕٞچٙ
زضآٔس زض ؾطح  عاٖيذسٔبت ٚ ٔ يوّ تيفيو ٗيذسٔبت ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفت ٚ ث تيفيٌٛ٘بٌٖٛ و

 ٚ ٔؿٙبزاض ٔكبٞسٜ قس. يزضنس، ضاثطۀ ٔٙف 99

ي، ٔحّٝ زضوٝ، ٔسَ  قٟط يٌطزقٍط ضضبيت ٌطزقٍط، ويفيت ذسٔبت، :ٍاشگاى کلیذی 

 ؾطٚوٛاَ. 

 

 ِهقذه

تجطثٝ ؾفط قبُٔ  هياؾت وٝ  يؿيذسٔبت ٚ نٙب ٞب، تياظ فؿبِ يا ٔجٕٛؾٝ يٌطزقٍط
 ،يذطزٜ فطٚق يٞب ٔغبظٜ ،يس٘يذٛضان ٚ آقبٔ يٞب ٘ػبْ حُٕ ٚ ٘مُ، اؾىبٖ، فطٚقٍبٜ

وٝ زض فبنّٝ زٚض اظ  يٌطٚٞ بيقرم  يآٔبزٜ قسٜ ثطا يبفتيٚ ذسٔبت ض ييطايپص يٞب ثٍٙبٜ
 يٞب يػٌي. ثٝ ؾّت ٚ(UNWTO, 2010) زٞس ئ ئٝضاا وٙٙس، ئحُ ؾىٛ٘ت ٔؿبفطت ٔ
زا٘كٕٙساٖ ٚ نبحت ٘ػطاٖ ثٝ نبزضات  ينٙؿت اظ ؾٛ ٗيا ،ئٙحهط ثٝ فطز ٌطزقٍط

 يٞب زض ضقتٝ طياذ يٞب نٙؿت زض ؾبَ ٗياؾت. ا بفتٝيپٟٙبٖ ٚ نٙؿت ثسٖٚ زٚز قٟطت 
ٚ ٔمسْ،  ييسائمبْ ؾْٛ ضا زاضا ثٛزٜ )ن يجٟبٖ ثؿس اظ ٘فت ٚ ذٛزضٚؾبظ ئططح التهبز

 يالتهبز تينٙؿت ٚ فؿبِ ٗيتط ، ثٝ ؾٙٛاٖ ثعضي2020تب ؾبَ  پيف ثيٙي ٔي قٛزٚ  (1389
 يثبظؾبظ يثطا ئٙبؾج ٙٝيٌع يتٛؾؿٝ ٌطزقٍط. (UNWTO, 2000) جٟبٖ زضذٛاٞس آٔس

 ،يذبضج يٌصاض ٝيجصة ؾطٔب ،ئحّ يالتهبزٞب هئٛجت تحط ي. ٌطزقٍطثبقس يجبٔؿٝ ٔ
جبٔؿٝ ٚ جصة  يٞب طؾبذتيثٟجٛز ظ ٗ،ياضظـ ظٔ فيافعا ،ؿت ٚ وبضو يٞب تيفؿبِ فيافعا

ٚ زض حبَ  بفتٝيتٛؾؿٝ  ياظ التهبز وكٛضٞب يا ؾٟٓ ؾٕسٜ ي. ٌطزقٍطقٛز يطجمٝ حطٚتٕٙس ٔ
زاضز ٚ  فيثٝ ؾٕت ذسٔبت ٌطا يا ٙسٜي. جبٔؿٝ ٔسضٖ ثٝ طٛض فعازٞس ئ ُيتٛؾؿٝ ضا تكى

 يياؾت ٚ ؾٙهط جسا يالتهبز ٙٛؼٛؾؿٝ ٚ تت يثطا ياثعاض ياؾت وٝ ٌطزقٍط ٗيآٖ ا ُيزِ
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اؾت  يٚ ّٔ يا ٔٙطمٝ ،يزض ؾطح ٔحّ يتٛؾؿٝ ٚ تٙٛؼ التهبز يٞب بؾتياظ ؾ طي٘بپص
(Sharpley et al, 2002)ثٝ زا٘ؿتٗ  بظيٞب ٘ ؾبظٔبٖ يٌطزقٍط تيفي. ثٝ ٔٙػٛض تٛؾؿٝ و

زض  يطُٔ ٌطزقٍضا زاض٘س. تىب ٞب تيضقس ٚ حفع آٖ ٔع يٞب ثطا آٖ تيٞب ٚ لبثّ ضلبثت تئع
 .ثبقس ئ طٌصاضيتٛؾؿٝ تبح ٙسيزض فطا ياؾت وٝ ثٝ طٛض وّ يطاتييتغ يطايؾهط حبضط پص

 يٞب انٛالً ثط ؾٝ ضوٗ اؾتٛاض اؾت وٝ ؾجبضتٙس اظ: ٔٙبثؽ ٚ جبشثٝ يٌطزقٍط يٞب تيفؿبِ
. ثط اؾبؼ يٌطزقٍط عاتيٚ تجٟ التيٌطزقٍطاٖ ٚ تؿٟ يفيٚ و يوٕ تيٚضؿ ،يٌطزقٍط

، قبٞس ضقس ٔخجت ٚضٚز 2011ٞب زض ؾبَ زضنس وكٛض 85 ،يٌطزقٍط يجٟب٘آٔبض ؾبظٔبٖ 
 ،يجٟبٖ، نٙؿت ٌطزقٍط ي. أطٚظٜ زض اوخط وكٛضٞبسثٝ وكٛضقبٖ ثٛز٘ يٌطزقٍطاٖ ذبضج

چٙس  طاتيوٝ تبح يٕ٘ٛزٜ ٚ ثٝ ؾٙٛاٖ نٙؿت فبياقتغبَ ا جبزيزضآٔس ٚ ا فيزض افعا ي٘مف ٟٕٔ
قغُ ٚ  ٙٝيزض ظٔ يآقىبض يآٔبض، احطات التهبز يؾزاضز، ٔططح اؾت. ثب تٛجٝ ثٝ ثطض يثؿس
٘مف  يٌطزقٍطوٝ  قٛز ئ ٝٔٛاضز ٌفت يٚجٛز زاضز. زض ثطذ يتٛؾط ٌطزقٍط ٙٝيٞع

وٝ تٛؾط ٌطزقٍط  يا ٙٝيضا زاضاؾت، أب ٞع يٙييٚ زضآٔس پب وٙس ئ فبيضا ا يفهّ يٞب قغُ
 ُيزض جبٔؿٝ تجس يهبزضا ثٝ ؾالٔت الت يالتهبز يثحطا٘ طيقطا تٛا٘س ئ قٛز، ئهطف ٔ

 تينٙؿت زض ضزٜ ٘رؿت إٞ هيثٝ  ُيثٝ ؾطؾت زض حبَ تحَٛ ٚ تجس يوٙس. ٌطزقٍط

نٙؿت ؾفط ٚ  (Ertugrul and Baskin, 2015). ثبقس ئ يٚ التهبز ٔحّ ٞب وكٛض يثطا
ٌطزقٍطي يىي اظ ثعضٌتطيٗ نٙبيؽ جٟبٖ اؾت وٝ تمطيجبً ٞفت تطيّيٖٛ زالض زض ؾبَ زضآٔس 

 (Statista, 2015).   زاضز 

 تا سال  2006: سْن هستقین ٍ کل سفر ٍ گردضگری در اقتصاد جْاًی از سال 1ضکل ضوارُ 

 Statista, 2015هٌثغ:  )تِ تریلیَى دالر آهریکا( 2014
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حُٕ ٚ ٘مُ، ؾطٌطٔي ٚ جبشثٝ ٞبي آٖ  تأحيط ٔؿتميٓ نٙؿت ٌطزقٍطي اظ جّٕٝ اؾىبٖ،
وٝ ٘كبٖ  (UNWTO, 2013)ؾبَ ثٛزٜ اؾت  تطيّيٖٛ زالض زض 2/2حسٚز  2013زض ؾبَ 

جٟت  يبزئرتّف، تالـ ظ ي. وكٛضٞبثبقس ينٙؿت ٔ ٗيا يلطؿ يؾٛزآٚض ي زٞٙسٜ
. زض زٞٙس يثٝ حساوخط ضؾب٘سٖ ٔٙبفؽ حبنُ اظ آٖ ا٘جبْ ٔ يثطا يٌطزقٍط يعيض ثط٘بٔٝ

ٜ ٚ ثٛز ٗييٌطزقٍطاٖ پب سيثبظز عاٖئ ،يقطل يبيٞب، ثٝ ذهٛل آؾ وكٛض يٌصقتٝ زض ثطذ
 ُيوٝ پتب٘ؿقسٜ اؾت جصة ٌطزقٍط  فئٛجت افعا ٞب طظٚ ثبظ قسٖ ٔ يتحَٛ التهبز

 ٗيثٙبثطا .(Bedrule et al, 2007) ٜ اؾتضا ثٛجٛز آٚضز يٌطزقٍط ي تٛؾؿٝ يثطا يٕيؾػ
وٓ ٚ  ييٚ قٙبؾب ئؿتّعْ ثطضؾ يٌطزقٍط تيطيٚ ٔس يٍ٘ط ٙسٜيآ ،يعيٞطٌٛ٘ٝ ثط٘بٔٝ ض

آٟ٘بؾت.  بظئٛضز ٘ عاتيٚ تجٟ التي٘ٛؼ تؿٟ ،ز ٚ ٘ٛؼ ٌطزقٍطاٖٞب، تؿسا ٔٙبثؽ ٚ جبشثٝ فيو
 فبيثٝ ذسٔبت اضائٝ قسٜ ا يذسٔبت ثط ٚفبزاض تيفيزض احط و ي٘جيبٌطزقٍط ٘مف ٔ تيضضب

ثّىٝ زض زضجٝ اَٚ  ؿتٙسيٚ ٔحهٛالت ٘ سيذط ي. زض انُ ٌطزقٍطاٖ ثٝ ز٘جبَ ؾبزٌوٙس ئ
ثبظٌكت  عاٖيثب ٔ ٓيذسٔبت ثٝ طٛض ٔؿتم تيفيو جٝيزض ٘ت .وٙٙس يذسٔبت ضا ز٘جبَ ٔ تيفيو

 & Kouthoris) قٛز يٞب ٔ ؾبظٔبٖ كتطئجسز ٌطزقٍطاٖ زض اضتجبط اؾت ٚ ٔٛجت ؾٛز ث

Konstantinos, 2005: 103).    

ي عيض ط٘بٔٝثٚ  يثطضؾ بظٔٙسيذسٔبت آٖ، ٘ تيفيو تيطيٚ ٔس يِصا تٛؾؿٝ ٌطزقٍط
زض قٕبَ قٟط  ئحّ يظ ٔٙبطك ٌطزقٍطا يىي ك،يتحم ٗئٙػٛض زض ا ٗيٕٞ. ثٝ ثبقس ئ

زض ثرف  ثبقس، يٌطزقٍطاٖ ٚ وٛٞٙٛضزاٖ ٔ عثبٖيتٟطاٖ )ٔحّٝ زضوٝ( وٝ ٕٞٝ ضٚظٜ ٔ
اؾبؼ،  ٗيلطاض ٌطفتٝ اؾت. ثط ا يبثيٚ اضظ ي( ٔٛضز ثطضؾيزاض )ضؾتٛضاٖ يطائيذسٔبت پص

ب اضائٝ قٛز. ٞ ضفؽ آٖ يثطا يكٟٙبزاتيٚ پ قسٜ ييٞب قٙبؾب تب حس أىبٖ قىبف قٛز يتالـ ٔ
 پػٚٞف ؾجبضتٙس اظ:  ٗيا يِصا اٞساف اؾبؾ

  بٖئكتط سٌبٜئحّٝ زضوٝ اظ ز يٞب ذسٔبت ضؾتٛضاٖ تيفياثؿبز و تياِٚٛ يي( قٙبؾب1

ذسٔبت اضائٝ قسٜ تٛؾط ضؾتٛضاٖ زاضاٖ ٔحّٝ  تيفياظ و بٖئكتط ياظ تّم ي( آٌب2ٞ
 زضوٝ
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قسٜ  بٖئكتط يتيثٝ ٘بضضب وٝ ٔٙجط يذسٔبت يٞب قىبف يثٙس تيٚ اِٚٛ يي( قٙبؾب3
 اؾت.

 هثاًی ًظری تحقیق

اؾت وٝ  ئخجت يالتهبز -ياجتٕبؾ طييتغ ،يٌطزقٍط ساضياقبضٜ زاضز وٝ تٛؾؿٝ پب 1ضِؼ
 زٞس يلطاض ٕ٘ ئٙف طيضا تحت تأح يجبٔؿٝ ٔحّ يٚ اجتٕبؾ يىياوِٛٛغ ،يفطٍٞٙ يٞب ؿتٓيؾ

 ف،يپب ت،يطئس ،يعيبٔٝ ضثط٘ ،يبؾئٙؿجٓ ؾ يٙسٞبيآٖ، ثٝ فطا عيآٔ تيٚ تحمك ٔٛفم
آٖ ثٝ ٔكبضوت فؿبَ ؾبوٙبٖ  يبؾيؾ ييوبضآ ٗيزاضز. ٕٞچٙ بظي٘ ياجتٕبؾ يطيبزٌيوٙتطَ ٚ 

ثرف  يٞب تيٚ فؿبِ ٙفؿبٖيٕٞٝ ش ،ياجتٕبؾ يٞب، ٟ٘بزٞب زاضز وٝ ثط زِٚت يثؿتٍ ئحّ
 ساض،يضٚ زض چبضچٛة انَٛ تٛؾؿٝ پب ٗي. اظ ا(Gunn, 1994) ٌصاضز ياحط ٔ يذهٛن

ثسٖٚ  -ٔحهٛالت  تيفيٚ اضتمبء و يٌطزقٍط يٞب تيتٛؾؿٝ غطف يثطا ساض،يپب يقٍطٌطز
 ثب چبِف ضٚثطٚ اؾت.  -ؿتيظ طئح ي٘بٔطّٛة ثط ضٚ يٌصاض طيتأح

ٔحهَٛ  هي ت،ياؾت وٝ اظ ٘ػط ٔبٞ ييٞب تياظ جّٕٝ فؿبِ يٌطزقٍط تيفؿبِ
ٔحؿٛة  يثرك بٖئ تيفؿبِ هي تيطيٚ ٔس يعياؾت ٚ اظ ٘ػط ثط٘بٔٝ ض يفطٍٞٙ -ياجتٕبؾ

 عاتيٚ تجٟ التياظ تؿٟ يٙيثٝ ٚجٛز ؾطح ٔؿ يٌطزقٍط يٞب تياظ فؿبِ هي. ٞط قٛز ئ
ضؾب٘سٖ ٚ  تيثبؾج آؾ بي وٙس يٕ٘ سايتحمك پ يٌطزقٍط بيٞب  زاض٘س وٝ ثسٖٚ آٖ بظئٙبؾت ٘

ٚ اتربش  يضقس ٚ تٛؾؿٝ نٙؿت ٌطزقٍط طياذ يٞب . زض زٞٝقٛز يٞب ٔ ٔٙبثؽ ٚ جبشثٝ تيترط
ٚ زض حبَ  بفتٝيتٛؾؿٝ  ياظ ططف وكٛضٞب يؾٕسٜ التهبز يٞب تياظ فؿبِ يىيٝ ؾٙٛاٖ آٖ ث

ثٝ زٚ ٔمِٛٝ ٟٔٓ  يٌطزقٍط يٞب تيضا ثط آٖ زاقتٝ تب جٟت تٛؾؿٝ فؿبِ عاٖيتٛؾؿٝ، ثط٘بٔٝ ض
ٌطزقٍطي  .عثبٖيزْٚ تالـ زض جٟت حفع ٔٙبثؽ جٛأؽ ٔ ت،يفيو في: اَٚ افعاٙسيتٛجٝ ٕ٘ب

ال، ضٚيىطز اؾتطاتػيىي ثطاي ايجبز قطايط ٚ اضائٝ ٔجٙبي ٔب٘سٌبض اؾت. ثب ويفيت ٚ ضلبثت ثب
ثٟتط  يثط زا٘ف ٚ ثٟطٜ ثطزاض ئجتٙ ىطز،يثط ضٚ يٞسف ٔجتٙ ٗيا٘جبْ ا يثطا ياؾتطاتػ

زض  يثٝ ٔٛضٛؼ ٟٕٔ يٌطزقٍط تيفياؾت. و ياطالؾبت ٔٛجٛز ٚ تٛؾؿٝ زا٘ف ٚ ٘ٛآٚض
اؾت وٝ اظ  يٌطزقٍط ؽيتٛجٝ ثٝ ضقس ؾط يٌطزقٍط بؾتيذٛاٞس قس. ؾ ُيجٟبٖ تجس ٙسٜيآ

                                                           
1 Ress 
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 ؿتٓيؾ هي تيفيو تيطيثٝ ثؿس اؾت. ٔس 2002 بَاظ ؾ يالتهبز يٞب ثرف ٗيتط ثعضي
ؾبظٔبٖ اؾت.  تيطئس يٞب ثطا اظ ضٚـ ياؾت وٝ ضٕب٘ت وٙٙسٜ تٛؾؿٝ تؿساز يتيطئس
 يعئطزْ، ثط٘بٔٝ ض تيطئس ،يضٞجط تيفيو تيطيقٙبذتٝ قسٜ ٔس يٞب ٜٛيق ٗيتط جيضا

ٚ  ٙفؿبٖيٚ ش بٖيتطٌصاضاٖ، تٕطوع ثط ٔك ٝيؾطٔب تيطئس ٙس،يفطآ تيطئس ُ،ياطالؾبت ٚ تحّ
 تيفيثٝ ٔٙػٛض ثٟجٛز و يؾّٕ يٞب ضاٜ حُ ييقٙبؾب يثطا. (Nair, 2006)اؾت  يططاح

نٛضت  ٗي. وٝ زض اطزئكىالت نٛضت ثٍ ييقٙبؾب يثطا ئطبِؿبت سيذسٔبت اضائٝ قسٜ ثب
بٖ ٌٟٕطزقٍط ٚ جصة ٔ يٚفبزاض تيفطٚـ، تمٛ فيٍط ٚ افعاٌطزق تيچٖٛ ضضب يجي٘تب
٘مبط ضؿف ٚ لٛت  ميذسٔبت ٚ تكر تيفيضا ثٝ ٕٞطاٜ ذٛاٞس زاقت. ؾٙجف و سيجس

٘مف  بٖئ ٗي. زض اثبقس ئ يزض جٟت ثٟجٛز ٚ تٛؾؿٝ ٌطزقٍط يٌبْ ضطٚض ٗيِؾبظٔبٖ، اٚ
 ثبقس ئ ٞب تيفؿبِ تٕبْ يذسٔبت ٚ ؾٙهط انّ ييٌطزقٍط وٝ اؾتفبزٜ وٙٙسٜ ٟ٘ب يسيوّ

وٝ زض نٛضت ؾسْ ضفؽ  قٛز ئحؿٛة ٔ يزض ثمب ٚ ضقس نٙؿت ٌطزقٍط يؾبُٔ انّ
وٝ  يذسٔبت تيفيو ي ّٝيثٝ ٚؾ ي. ٌطزقٍطٙسيٕ٘ب ئطاجؿٝ ٔ يٍطيذٛز ثٝ ٔطاوع ز يبظٞبي٘

ثٟجٛز ضاثطٝ  ياؾت ثطا يسي. تٛؾؿٝ ذسٔبت ٔؿئّٝ وّطزيٌ يلطاض ٔ طيتحت تبح قٛز ياضائٝ ٔ
قٙبذتٝ قٛز  بتيٌطزقٍطاٖ زض جعئ يٞب بظيوٝ ٘ يقٍطاٖ ٚ ٔؿئٛالٖ تٟٙب زض نٛضتٌطز ٗيث
. ثبقس يزض جصة ٌطزقٍط ٔ يوٙس. ذسٔبت فبوتٛض ٟٕٔ سائٟٓ زؾت پ ٗيثٝ ا تٛا٘س ئ

ٚ  ي)طجبطجبئ وٙس يؾطضٝ ٔ ٍطيططف ثٝ ططف ز هياؾت وٝ  يٚ ٔٙفؿت تيذسٔت، فؿبِ
جصة  عاٖئهطف وٙٙسٜ اؾت وٝ ٔاضضبي ٘يبظ ٚ ويفيت ذسٔبت ثٝ ٔؿٙبي  (.1389اذٛاٖ، 

ذسٔبت اضائٝ قسٜ زض لبِت چكٓ  تيفيٞطچٝ و يٚ ثٝ ؾجبضت وٙس ئ ٗييتؿ عيٌطزقٍطاٖ ضا ٘
 سيذبطط ثبظز يٚ آؾٛزٌ تيثبقس ضضب يزض ؾطح ٔطّٛث يؿيططجيٚ غ يؿيطج يا٘ساظٞب

 ئٝظ ذسٔبت اضاا يتٕٙسيؾطح ضضب ياضتمب يذٛاٞس قس ٚ ثٝ تجؽ آٖ ثٝ اظا جبزيوٙٙسٌبٖ ا
 هئٙجؽ ؾٛز زض  ،ي. چطا وٝ ٌطزقٍط ضاضبفتيذٛاٞس  فيافعا عيقسٜ، تؿساز ٌطزقٍطاٖ ٘

ٍ٘بٜ زاض٘س ؾٛز ذٛز ضا زض زضاظٔست  يٌطزقٍطاٖ ضا ضاض تٛا٘ٙس يوٝ ٕ٘ ئٙطمٝ اؾت ٚ ٔٙبطم
ا٘ساظٜ  ي مٝيؾسْ طط ُيثٝ زِ تيفئفْٟٛ و(. 1390 )لّي پٛض ٚ ٕٞىبضاٖ، زٞٙس ياظ زؾت ٔ

آٖ:  ي ٌؿتطزٜ فياظ تؿبض يىيزاضز.  ئتؿسز فيٚ تؿبض رتٝيثطاٍ٘ يآٖ ٔٙبلكبت فطاٚا٘ يطيٌ
اظ ذسٔبت اضائٝ  بٖيٚ ا٘تػبضات ٔكتط ٞب بظياظ ثطآٚضزٜ ؾبذتٗ ٘ يذسٔبت ثٝ ؾٙٛاٖ حس تيفيو
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 بفتيذسٔبت زض ٗيؾٙٛاٖ اذتالف ث ٝث تٛا٘س يذسٔبت ٔ تيفيو ٗي. ثٙبثطاوٙٙس ئ فيقسٜ تؿط
 (.16: 1389قٛز )آشض ٚ ٕٞىبضاٖ،  فياظ ذسٔبت تؿط بٖيٚ ا٘تػبضات ٔكتط يالؿٚ ي قسٜ

 
 (Parasuraman, 1994): هذل فَاصل کیفیت خذهات 2ضکل ضوارُ 

ثبض تٛؾط  ٗيذسٔبت اؾت وٝ اِٚ تيفيؾٙجف و يٞب اظ ٔسَ يىئسَ ؾطٚوٛاَ 
ُ اؾتٕبز ثٛزٖ، ثؿس )ؾٛأُ ٔحؿٛؼ، لبث 5ٔسَ قبُٔ  ٗيپبضاؾٛضأبٖ اضائٝ قسٜ اؾت. ا

 يا٘تػبضات ٚ ؾّٕىطز ضا ثطضؾ ٗي( اؾت وٝ قىبف ثيذبطط ٚ ٕٞسِ ٙبٖياطٕ ،يپبؾرٍٛئ
ذسٔت  تيفيو يبثيپبضاؾٛضأبٖ ٚ ٕٞىبضاٖ ثٝ ٔٙػٛض اضظ (.1388)ٔٙهٛضي ذٛاٜ،  وٙس ئ

 :٘كبٖ ٔي زٞسٔسَ پٙج قىبف  ٗئسَ قىبف ضا ٔططح وطز٘س. ا

 ٔ ذسٔت ٔٛضز ا٘تػبض يات ٔكتطاظ ا٘تػبض تيطيازضاوبت ٔس بٖيقىبف ٚ 

 ٔ تيفياظ و فيازضاوبت ٚ تؿط ٗيا طيٚ تفؿ يازضاوبت اظ ا٘تػبضات ٔكتط بٖيقىبف 
 ذسٔت

 ٔ ذسٔت ٚ اضائٝ ذسٔت تيفيو فيازضاوبت اظ تؿط طيتفؿ بٖيقىبف 
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 ٔ بٖيثب ٔكتط ياضائٝ ذسٔت ٚ اضتجبطبت ذبضج بٖيقىبف 

 ٔ ذسٔت. ٞط  يؾّٕىطز ٚالؿؾطح ذسٔت ٔٛضز ا٘تػبض ٔهطف وٙٙسٜ ٚ  بٖيقىبف
اظ ؾٛأُ  ئجٕٛؾٝ ا تيطياضائٝ زٞٙسٜ ذسٔت زض ٔس ييؾسْ تٛا٘ب جٝيقىبف، ٘ت

 اؾت.
ٞب ضا ثٝ ِحبظ ا٘تػبضاتكبٖ اظ ذسٔبت  اثتسا ِٔٛفٝ قٛز يذٛاؾتٝ ٔ بٖئسَ اظ ٔكتط ٗيزض ا

وٝ ازضاوبت ذٛز  قٛز يذٛاؾتٝ ٔ بٖيٕٞبٖ ٔكتط   ٔكرم ٚ ؾپؽ اظ ىطتيِ فيثط اؾبؼ ط
ٔكرم وٙٙس. حبَ اٌط ؾّٕىطز  ٞب يػٌيٕٞبٖ ٚ   ضؾتٛضاٖ ثٝ ِحبظ يضا اظ ؾّٕىطز ٚالؿ

وٝ  يٚ زض نٛضت تيفيثٛزٖ و فيا٘تػبضات افطاز ثبقس، ٘كب٘ٝ ضؿ ظا تطٗ ييازضان قسٜ پب
 & Lovelock) ثبقس يذسٔبت ٔ تيفيثبال ثٛزٖ و بٍ٘طيتط اظ ا٘تػبضات ثبقس، ث ؾّٕىطز فطا

Wright, 1999.) 

 

 خذهات تیفیاز ک یٍ پٌذاضت هطتر یهطتر تیاًتظارات، رضا يی: ارتثاط ت3ل ضوارُضک

 (Lovelock & Wright, 1999: 92) هٌثغ:

 پیطیٌِ تحقیق ٍ سَاتق هطالؼاتی

ٚ  يٌطزقٍط ٗيزض ٔٛضز ضاثطٝ ث ،يٌطزقٍط ي زض حٛظٜ يترهه بتيثب تٛجٝ ثٝ ازث
ثٝ ؾٙٛاٖ  ياظ نٙؿت ٌطزقٍط اؾتفبزٜ يٚ التهبز ياجتٕبؾ تيإٞ فيتٛؾؿٝ ٚ افعا

قسٜ اؾت. ثب تٛجٝ ثٝ  بٖيث يبزيزض حبَ تٛؾؿٝ ٔطبِت ظ يتٛؾؿٝ زض وكٛضٞب ياؾتطاتػ
 جبزيٞب، ا ؾبذت طيزض ظ يٌصاض ٝيؾطٔب تيتطغزض  ئٟٕ بضي٘مف ثؿ ينٙؿت ٌطزقٍط ٙىٝيا

ٔطبِؿٝ  قس،ثب يضا زاضا ٔ بيزض ؾطاؾط ز٘ ٓيطٔؿتميٚ غ ٓئؿتم ييزِٚت ٚ اقتغبَ ظا يزضآٔس ثطا
 ي ٙٝيوٝ تب وٖٙٛ زض ظٔ يثطذٛضزاض اؾت. اوخط ذسٔبت ييثؿعا تياظ إٞ ٙٝيظٔ ٗيزض ا

ذسٔبت ٚ  تيفياؾت: و بفتٝيتٕطوع  يا٘جبْ ٌطفتٝ اؾت ثط زٚ ٔٛضٛؼ انّ يٌطزقٍط
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نٙؿت  طيؾبُٔ اجتٙبة ٘بپص ٗيتط ذسٔبت ضا ٟٔٓ تيفيو يبزيٌطزقٍطاٖ. ٔحممبٖ ظ يٚفبزاض
٘مف  يفبيثٝ ؾّت ا ي(. نٙؿت ٌطزقٍط1997س )ؾبچ ٚ ٕٞىبضاٖ، ا٘ زا٘ؿتٝ يٌطزقٍط

 ٗياؾت. ثب ٚجٛز ا تيفيثٝ ٔٛضٛؼ و ؽينٙب ٗياظ حؿبؾتط يىي يزض التهبز ّٔ ياؾبؾ
 ا٘س.  پطزاذتٝ يذسٔبت ٔطاوع ٌطزقٍط تيفيو تيٚضؿ يثٝ ثطضؾ يا٘سو مبتيتبوٖٙٛ تحم

ٚ  تٛياٚضَ ت ىُيتٛؾط ٔباقبضٜ وطز وٝ  يثٝ پػٚٞك تٛاٖ ئطبِؿبت ٔ ٗيجّٕٝ ا اظ
 ٗيذسٔبت زٚ ٞتُ ضا ٔس٘ػط لطاض زازٜ ٚ ثٝ ا تيفيو يبثيٕٞىبضاٖ نٛضت ٌطفتٝ اؾت وٝ اضظ

ٌطزقٍطاٖ زضا٘تربة  يطيٌ ٓياَٚ ؾبُٔ تهٕ ي ذسٔبت زض زضجٝ تيفيوٝ و ا٘س سٜيضؾ جٝي٘ت
بظ زض ٕٔت تيوؿت ٔٛلؿ كيٌطزقٍط ضا اظ طط تيضضب تٛا٘ٙس ئ تُٞ طاٖيٚ ٔس ثبقس يٞتُ ٔ

ضا  يٚ التهبز ئبِ جيوٝ اذص ٘تب بٚض٘سئحهٛالت ٚ ذسٔبت ثسؾت ث تيفيو كيثبظاض اظ طط
 . (Aurel Titu et al, 2016)زاضز  يزض پ

تٛجٝ ويفيت ذسٔبت ٌطزقٍطي اؾت وٝ ثٝ ٔجبحج  ياظ جّٕٝ وؿب٘( 2003) 1آتيٍّبٖ
تػبضات ٚ ازضان وٝ تفبٚت ا٘ ٜٔٙتكط وطز ٍٙٛ٘ٝيوبض ذٛز ضا ا جئجصَٚ زاقتٝ ٚ ٘تب

 ٗيضا ثب ا ئطاوع ٌطزقٍط طاٖئس ،يذسٔبت ٌطزقٍط تيفياظ و يٚ ضٚؾ يٌطزقٍطاٖ إِٓب٘
ٌطزقٍطاٖ تٛجٝ  ظا٘تػبضات وساْ زؾتٝ ا سيثب تيٟ٘ب  وٝ زض  ؾبظز ئٛاجٝ ٔ يچبِف اؾبؾ

 ُيتجس ئؿئّٝ چٙس ثؿس هيضا ثٝ  ئجحج ٌطزقٍط جٝئؿطٛف ٕ٘ٛز ٚ زض ٘ت يكتطيث
 تيفيو يبثيزض اضتجبط ثب اضظي زيٍطي ٞب پػٚٞف ٗيٕٞچٙ (Atilgan et al, 2003). وٙس ئ

اضائٝ قسٜ  1وٝ تبوٖٙٛ ا٘جبْ قسٜ زض جسَٚ  ييطايپص يٞب ٚ ٚاحسٞب ذسٔبت زض ضؾتٛضاٖ
ٚ قٙبذت  يذسٔبت ٌطزقٍط تيفيٌطزقٍطاٖ اظ و تيضضب عاٖياؾت. پطزاذتٗ ثٝ ٔؿئّٝ ٔ

 يذسٔبت ٌطزقٍط تيفيو كتطيزض اضتمبء ٞط چٝ ث يلبثُ تٛجٟ طئؿبئُ ٔطثٛط ثٝ آٖ تبح
ٚ ٕٞچٙيٗ ثط اؾبؼ چٟبضچٛة ٘ػطي تحميك،  كيذٛاٞس زاقت. ِصا ثب تٛجٝ ثٝ ٞسف تحم

 (.4 ٔسَ ٔفٟٛٔي تحميك ثٝ قىُ شيُ اضائٝ ٔي قٛز )قىُ قٕبضٜ

 

 

                                                           
1 Atilgan 
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 یدر صٌؼت رستَراى دار اىیهطتر تیرضا ٌِیزه: هطالؼات اًجام گرفتِ در 1جذٍل ضوارُ

 هتغیرّای هَرد تررسی ّذف پصٍّص گرپصٍّط

 ٚ ًٙٔ

اِيٛت
1
 

(2008) 

زض ايٗ ٔمبِٝ ٔحمك ثٝ ثطضؾي ؾٛأُ تأحيط ٌصاض ثط ويفيت 
اضتجبطي وٝ ضضبيت ٔكتطي ٘يع جعئي اظ آٖ اؾت، زض 

 ضؾتٛضاٖ ٞبي ِٛوؽ پطزاذتٝ اؾت.

 تيفيو؛ ضؾتٛضاٖ يىيعيف يطٔح -
طبت؛ بجاضتي؛ ٔساض ئكتط؛ صاغ

 ؾبزال٘ٝ ٕتيلجبط؛ ٚ اضت ٔٙبفؽ

ٞبٖ ٚ ضيٛ
2
 

(2009) 

ؾٝ  بٖيضاثطٝ ٔ يبَ ثطضؾجٔمبِٝ ٔحممبٖ ثٝ ز٘ ٗيزض ا
ثط  ئكتط تيٚ ضضب ٕتيازضان ل ،يىيعيف يطٔح ٔؤِفٝ

 ٞؿتٙس. يضؾتٛضاٖ زاض زض نٙؿت ئكتط يٚفبزاضي ضٚ

؛ ضؾتٛضاٖ زوٛضاؾيٖٛ؛ ططاحي -
 ازضان؛ ضؾتٛضاٖي؛ طئح يطقطا

  ئكتط تيضضب؛ ٚ ٕتيل

غاً٘ ٞب ٚ
3
 

(2010) 

 تيفيذسٔبت ٚ و تيفيو طيحأت يبَ ثطضؾجٔمبِٝ ثٝ ز٘ ٗيا
 ٚ تيوٙٙسٜ جٛ ضؾتٛضاٖ ثط ضضب يُاحط تؿس ٗيٕٞچٙ ٚ صاغ

 وطٜ اؾت. يزض ثرف ضؾتٛضا٘ساض يٚفبزاض

؛ ٚ ذسٔبت تيفيو؛ جٛ ضؾتٛضاٖ -
 اغص تيفيو

ويٓ ٚ 
ٕٞىبضاٖ 

(2013) 

 صا زضغثٛزٖ فبوتٛض ؾبِٓ  طيحأت يبَ ثطضؾجٔمبِٝ ثٝ ز٘ ٗيا
ي اؾتفبزٜ ٔجسز اظ ذسٔبت ضؾتٛضاٖ زاض ٚ لهس تيضضب
 .اؾت

پػٚٞف  ٗيزض ا يانّ طغئت -
وٝ ثٝ  اؾتصا غفبوتٛض ؾبِٓ ثٛزٖ 

 ٓئؿتم طغي عيٚ ٘ ٓينٛضت ٔؿتم
ٚ  تياضظـ ثط ضضب طغئت كيططاظ 

 ٌصاضز. ئ طيحألهس اؾتفبزٜ ٔجسز ت

جبً٘ ٚ 
 ٖٛي

(2013) 

 وبضوٙبٖ ضؾتٛضاٖ ثط تيضضب طيحأت ئمبِٝ ثطضؾ ٗيٞسف ا
ي ذب٘ٛازٌ يزض ضؾتٛضاٖ ٞب بٖئكتط يٚ ٚفبزاض تيضضب
 .اؾت

 وبضوٙبٖ ضؾتٛضاٖ تيضضب -

 
 فَْهی تحقیق: هذل ه4ضکل ضوارُ 

                                                           
1 Meng and Elliott 
2 Han and Ryu  
3 Ha and Jang 



 

 

 

 

  11 .....ثط اؾبؼ ٔسَ ؾطٚوٛاَ  يذسٔبت ٌطزقٍط تيفيٌطزقٍطاٖ اظ و تيضضب عاٖئ

 

 ّاهَاد ٍ رٍش

 عاٖئ يبثيثٝ اضظ يٚ ثٝ ضٚـ وٕ يّيتحّ –يفيحبضط ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ تٛن كيتحم
)ضؾتٛضاٖ( زض ٔحّٝ زضوٝ تٟطاٖ پطزاذتٝ  ييطايبت پصذسٔ تيفيٌطزقٍطاٖ اظ و يتٕٙسيضضب

 يؾٙٛاٖ اثعاض ٌطزآٚض ثٛزٜ ٚ اظ پطؾكٙبٔٝ ثٝ  يكيٕبيثط ضٚـ پ يپػٚٞف ٔجتٙ ٗياؾت. ا
ثب  ييطايذسٔبت پص تيفيزض ؾٙجف و ياطالؾبت اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. پطؾكٙبٔٝ قبُٔ ؾٛاالت

ذبطط، ٚ  ٙبٖياطٕ ،يطيبز پصاؾتٕ ،يياؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٔسَ ؾطٚوٛاَ )ٔحؿٛؾبت، پبؾرٍٛ
ٚ  ييطايا٘س وٝ اظ ذسٔبت پص ثٛزٜ يٌطزقٍطا٘ كيتحم ٗيزض ا ي( ثٛزٜ اؾت. جبٔؿٝ آٔبضيٕٞسِ

 يٞب ؾبظٔبٖ يتٛجٝ ثٝ ٘جٛز آٔبض ٔؿتسَ اظ ؾٛ با٘س. ث ٔحّٝ زضوٝ اؾتفبزٜ وطزٜ يٞب ضؾتٛضاٖ
 يساز حجٓ ٚضٚز( زض ٔٛضز تؿيٚ ٌطزقٍط يفطٍٞٙ طاثئطثٛطٝ )اظ جّٕٝ ؾبظٔبٖ ٔ

الساْ ثٝ قٕبضـ  يته قٕبض هيٌطزقٍطاٖ ثٝ ٔحّٝ زضوٝ، ٍ٘بض٘سٜ ٌبٖ ثب اؾتفبزٜ اظ تىٙ
ؾٝ قٙجٝ( ٚ  ٌٚطزقٍط )جٕؿٝ  صةضٚظ ج ٗيتط تيٚ وٓ جٕؿ ٗيتط تيٌطزقٍطاٖ زض پطجٕؿ

نٛضت تؿساز  ٗيا٘س. وٝ زض ا زٚ ضٚظ ؾُٕ ٕ٘ٛزٜ ٗيٚضٚز ٌطزقٍط زض ا ٗيبٍ٘ئحبؾجٝ ٔ
پطؾكٙبٔٝ  325اؾبؼ تؿساز  ٗي٘فط زض ٞفتٝ زض ٘ػط ٌطفتٝ قس ٚ ثط ا 2000ٚز ٌطزقٍطاٖ حس

زض ٔحسٚزٜ  يزضنس( ثٝ نٛضت تهبزف 0.95 ٙبٖياطٕ تي)ثط اؾبؼ فطَٔٛ وٛوطاٖ ثب ضط
 يي)اؾتجبض(، ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚا ييؾٙجف ضٚا يثطا ٗي. ٕٞچٙسيٌطز ؽيتٛظ ٌٖطزقٍطا ٗيث

٘طْ  طيآٖ ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ وطٚ٘جبخ زض ٔح ييبيٚ پب ي٘ػطات افطاز ٔطتجط ثطضؾ ،ينٛض
ٞب اؾت. زض  زازٜ يثبال ييبيٚ پب يٕٞبٍٞٙ يبيقس وٝ ٌٛ ٗييتؿ 0.826ٔؿبزَ  Spss يافعاض
 Spssزض ٘طْ افعاض  يٚ اؾتٙجبط يفيتٛن يآٔبض يٞب ٞب، اظ آظٖٔٛ زازٜ ُيٚ تحّ ٝيتجع

ٚ زض ؾطح آٔبض  ؛يطيٚ زضنس ٌ يطيٌ ٗيبٍ٘ياظ ٔ ،يفياؾتفبزٜ قسٜ اؾت. زض ؾطح آٔبض تٛن
ٚ آظٖٔٛ  طؾٖٛيپ يٕٞجؿتٍ تياظ ضط ٞب طئتغ بٖياضتجبط ٔ يثطضؾ يثطا ،ياؾتٙجبط
 قسٜ اؾت. يطيثٟطٜ ٌ ّىبوؿٖٛيٚ ي٘بپبضأتط

 هحذٍدُ هَرد هطالؼِ هؼرفی 

تْزاى ٍ با  ٕضْزدار کٍٗ هتداٍم در هٌطقٔ  َستِ٘پ ٖهحلِ درکِ در بافت

 صٗتجز ٖالبزس در ضوال غزب ّٕاِ ًٗفز بز پٌْٔ کَّپا 0666در حدٍد  ٖت٘جوع



 

 

 

 

02  ٝ66ضيعي، قٕبضٜؾّٕي ـ پػٚٞكي جغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

 ّٕإ هحلِ در گذضتِ اس آباد يٗ(. ا0936 زاى،ٗگستزدُ ضدُ است )هزکش آهار ا

 9666 اس ص٘در آى بِ ب ستٍٗ سابقِ س رفت،ٖ بِ ضوار ه زاى٘هعوَر ٍ کْي ضو

بافت  گستزش ٍ رضد ضْز تْزاى، بِ جٍٔ٘ اهزٍسُ در ًت گزددٖ بز ه صّ٘شار سال پ

هحلِ اس سوت ضوال بِ  يٍٗ با تحَالت آى دگزگَى ضدُ است. ا َستِ٘کالى ضْز پ

رضتِ کَُ تَچال، اس سوت ضزق بِ هحلٔ ٍلٌجک، اس سوت غزب بِ هحلٔ سعادت 

 ت٘. هحلٔ درکِ با تَجِ بِ هَقعضَدٖ هحدٍد ه يٗاٍآباد ٍ اس سوت جٌَب بِ هحلِ 

آخز ّفتِ  الت٘در تعط ژُٗکٌََّرد را بِ ٍّا ًفز گزدضگز ٍ  صد اش، ٖٗا٘جغزاف ژٍٓٗ

 ٖچٌاى استحکاه ٕاس گذضتِ دارا يٗدرکِ ٍ اٍ ٍٖ اًسجام اّال ًَد٘است. پ زاٗپذ

 يٗاٍ»بِ ًام  اردٍ هحلٔ ّوجَ يٗهحدٍدُ، اس ا ک٘بَدُ است کِ ّوگاى با ٍجَد تفک

، ادارُ کل هطالعات اجتواعٖ ٍ فزٌّگٖ ضْزدارٕ تْزاى) کٌٌدٖ ه ادٗ« درکِ

ضدُ است،  جادٗاست کِ در اهتداد رٍدخاًِ درکِ ا ٖالقٗ٘(. درکِ در ٍاقع 0980

هٌطقِ  يٗداضتي رٍدخاًِ درکِ در آى باعث ضدُ کِ ا اىٗخَب ٍ جز ٕآب ٍ َّا

 يٗتز بشرگاس  ٖکٗداضتِ باضد ٍ در حال حاضز ّن  ٖخاص ٖطزاٍت ٍ تاسگ طِّ٘و

ٍ  ٖالقٗ٘ ّٕا اکٌَى ضاهل خاًِ . هحلِ درکِ ّندٗآٖ تْزاى بِ ضوار ه ّٕا تفزجگاُ

 دّٗا ضدُ ٍ کٌََّرداى با آى اى٘در ه ّٖٗا کَچِ باغ جادٗاست کِ باعث ا ٖٗالّاٍٗ

 بزسٌد. ٕکٌََّرد زً٘وَدُ ٍ بِ هس ّٖا راُ را ط کَچِ باغ يٗاس ا



 

 

 

 

  13 .....ثط اؾبؼ ٔسَ ؾطٚوٛاَ  يذسٔبت ٌطزقٍط تيفيٌطزقٍطاٖ اظ و تيضضب عاٖئ

 

 
 هحلِ درکِ ییایجغراف تیهَقؼ :5 ضکل ضوارُ

 ٍ تحث یافتِ ّا

 الف. یافتِ ّای تَصیفی

 ٗي. ٕٞچٙزٞٙس ئ ُيضا ٔطزاٖ تكى بٖيزضنس اظ پبؾرٍٛ 74 كيتحم يٞب تٝبفيثطاؾبؼ 
زضنس  5ؾبَ اؾت.  45تب  31 يزضنس( ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ ؾٙ 50) بٖيتؿساز پبؾد ٌٛ ٗيكتطيث

ٔسضن  يزاضا يآٔبض جبٔؿٝ ٗيزضنس اظ پبؾد زٞٙسٌبٖ زض ا 35ٚ  ؿٛازياظ پبؾد زٞٙسٌبٖ ث
ثٝ  پّٓيفٛق ز يزا٘كٍبٞ التيتحه بٖيزضنس پبؾرٍٛ 60ٚ  ا٘س ثٛزٜ پّٓياظ ز تطٗ ييٚ پب پّٓيز

تب  1 ٗيث بٖيزضنس اظ پبؾرٍٛ 51زضآٔس  ٗيقبغّٙس. ٕٞچٙ يزضنس جبٔؿٝ آٔبض 55ثبال زاض٘س. 
 يؾٕٛٔ طئتغ 5پطؾف قٛ٘سٌبٖ زض لبِت  يؾٕٛٔ يٞب يػٌيتٛٔبٖ ثٛزٜ اؾت. ٚ ٖٛيّئ 3

 ُيثٝ تفه 1ب٘ٛازٜ( زض جسَٚ قٕبضٜ زضآٔس ذ عاٖيقغُ ٚ ٔ الت،يتحه عاٖيؾٗ، ٔ ت،ي)جٙؿ
 قسٜ اؾت. بٖيث



 

 

 

 

04  ٝ66ضيعي، قٕبضٜؾّٕي ـ پػٚٞكي جغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 
 یػوَه یّا یصگیترحسة ٍ اىیپاسخ گَ غیتَز: 1جذٍل 

 درصذ فراٍاًی هتغیرّا تِ تفکیک هتغیر ػوَهی ردیف

 جٙؽ 1
 74 243 ٔطز

 26 87 ظٖ

 ؾٗ 2

ؾبَ 30تب  18ثيٗ   90 27 

ؾبَ 45 تب 31ثيٗ   165 50 

ؾبَ 65تب  46ثيٗ   56 17 

ؾبَ ثٝ ثبال 66  19 6 

 ٔيعاٖ تحهيالت 3

 5 16 ثيؿٛاز

 7 22 تحهيالت اثتسايي

 7 24 تحهيالت ضإٞٙبيي

 21 68 زثيطؾتبٖ ٚ زيپّٓ

 11 37 فٛق زيپّٓ

 45 149 ِيؿب٘ؽ

 4 14 فٛق ِيؿب٘ؽ ٚ ثبالتط

 فؿبِيت 4

 55 183 قبغُ

 10.5 34 ثيىبض

 9 30 ذب٘ٝ زاض

 2 6 ؾطثبظ

 20 65 ٔحهُ

 3.5 12 ثبظ٘كؿتٝ

 ٔيعاٖ زضآٔس 5

ٔيّيٖٛ تٛٔبٖ 1ظيط   111 33.5 

ٔيّيٖٛ تٛٔب1-3ٖ  168 51 

ٔيّيٖٛ تٛٔبٖ 3ثبالي   51 15.5 

 ب. یافتِ ّای تحلیلی

 ٗيقىبف ث يبياَ ٌٛٛاظ اثؿبز ؾطٚو هيزض ٞط  تيٚ ضضب تيإٞ يٞبٗ يبٍ٘ئ يثطضؾ
ثٝ  تيفياذتالف و اؾت.ي زضوٝ ٞب ضؾتٛضاٖپصيطايي ذسٔبت  اظ ٌطزقٍطاٖ ا٘تػبض ٚ ازضان

لبثّيت اؾتٕبز زض ثؿس  ،0.61پبؾرٍٛيي زض ثؿس  ،0.08زؾت آٔسٜ زض ثؿس ٔحؿٛؾبت ثطاثط ثب 
 يثطضؾ (.2 قٕبضٜ )جسَٚ اؾت 0.77ي ٚ زض ثؿس ٕٞسِ، 0.73اطٕيٙبٖ ذبطط زض ثؿس  ،0.42

 ا٘تػبضات ٚ ازضاوبت ٗيقىبف ث وٕتطيٗ اؾت وٝ زض ثؿس ٔحؿٛؾبت ٗيا يبياثؿبز ٔرتّف ٌٛ
ٔحيط ثٟساقتي ٔجٕٛؾٝ، غبٞط آضاؾتٝ ٚ ٔطتت وبضوٙبٖ ٚ ٔب٘ٙس  يزض ٔٛاضز ٌطزقٍطاٖ

ا٘تػبضات ٚ ازضاوبت  ٗيث يبزيقىبف ظ ٚ ثٛزٜ اؾت ليٕت ٔٙهفب٘ٝ ٘ٛقيس٘ي ٚ غصا
وٝ ٕٞچٙيٗ ثيكتطيٗ قىبف ٔطثٛط ثٝ ثؿس ٕٞسِي ٔي ثبقس،  قٛز. ئكبٞسٜ ٌٕ٘طزقٍطاٖ 



 

 

 

 

  15 .....ثط اؾبؼ ٔسَ ؾطٚوٛاَ  يذسٔبت ٌطزقٍط تيفيٌطزقٍطاٖ اظ و تيضضب عاٖئ

 

، بٖيلبئُ قسٖ ٘ؿجت ثٝ ٕٞٝ ٔكتط ىؿبٖياحتطاْ ٚ اضظـ ي ايٗ ثؿس اظ لجيُ ٞبٝ يٌٛ
ثطذٛضز زٚؾتب٘ٝ وبضوٙبٖ ثب ٔكتطيبٖ ٚ زا٘ؿتٗ ٘يبظٞبي ٔطتجط ثب ٔكتطيبٖ ٔي ثبقس وٝ ٘كبٖ 
زٞٙسٜ قىبف ثبالي ثيٗ ا٘تػبضات ٚ ازضاوبت ٌطزقٍطاٖ اؾت. زض ثؿس پبؾرٍٛيي، ثيكتطيٗ 

اطٕيٙبٖ زض ثؿس ظٔبٖ وٛتبٜ ٚ ثٝ ٔٛلؽ ٔي ثبقس. اضائٝ ذسٔبت زض ٛيٝ قىبف ٔطثٛط ثٝ ٌ
اضائٝ ذسٔبت زض فطنت ٔٙبؾت، نالحيت ٚ زا٘ف ٚ ٟٔبضت وبضوٙبٖ،  يٞبٝ يٌٛذبطط، زض 

 قىبف ثباليي ٔكبٞسٜ ٔي قٛز.

  تیٍ رضا تیاّو یازّایاهت يیاًگیه :2جذٍل ضوارُ 

 اتؼاد هَرد تررسی هتغیرّا
هیاًگیي 

 اّویت

ًگیي هیا

 رضایت

اختالف 

 کیفیت

 هحسَسات

 -0.06 3.40 3.34 ٔحيط فيعيىي ٔجٕٛؾٝ، ثٟساقتي ٚ زؾتطؾي ثٝ آٖ آؾبٖ اؾت.

 0.11 3.45 3.34 ٔؿئِٛيٗ ٚ وبضوٙبٖ ٔجٕٛؾٝ غبٞط ٔطتت ٚ آضاؾتٝ زاض٘س.

 -0.13 3.65 3.52 .اؾت جصاة ضؾتٛضاٖ ايٗ ؾبذتٕبٖ غبٞط

 0.01 3.51 3.52 .اؾت ضاحت ٚ جصاة ضؾتٛضاٖ ايٗ زض غصا نطف ٔحُ

 0.39 3.20 3.59 .صاٞبي ايٗ ضؾتٛضاٖ ٔٙهفب٘ٝ اؾتغليٕت 

 0.45 3.16 3.61 .اؾت ٔٙهفب٘ٝ ضؾتٛضاٖ ايٗ زض ٘ٛقيس٘ي ليٕت

 0.08 3.40 3.48 جوغ گَیِ ّای هحسَسات -

 پاسخگَیی

 0.39 3.27 3.66 ٞؿتٙس. آٔبزٜ ٕٞيكٝ ذسٔبتكبٖ ا٘جبْ ثطاي ضؾتٛضاٖ ايٗ وبضوٙبٖ

 ثٝ( وطزٖ ذسٔت) وطزٖ وٕه ثٝ تٕبيُ ٕٞيكٝ ضؾتٛضاٖ ايٗ وبضوٙبٖ
 .زاض٘س ٔكتطي

3.72 3.08 0.64 

 0.79 2.90 3.69 اضائٝ ذسٔبت زض وٛتبٜ تطيٗ ظٔبٖ ٚ ثٝ ٔٛلؽ ا٘جبْ ٔي قٛز.

 0.61 3.08 3.69 جوغ گَیِ ّای پاسخگَیی -

قاتلیت 

 اػتواد

 0.43 3.32 3.75 ٞؿتٙس. ؾبِٓ قٛ٘س، ئ اضائٝ ضؾتٛضاٖ ايٗ زض وٝ غصاٞبيي

زض ظٔبٖ اضائٝ ذسٔبت،  ايٗ ضؾتٛضاٖ اظ ٘ػٓ ٚ ٔسيطيت ذٛة ٚ ٔٙبؾت 
 ثطذٛضزاض اؾت.

3.77 3.44 0.33 

ٔسيطيت ٚ وبضوٙبٖ ٔجٕٛؾٝ زاضاي زا٘ف وبفي ثطاي اضائٝ ذسٔبت ثٝ 
 ٔطاجؿيٗ ٞؿتٙس.

3.66 3.15 0.51 

 0.42 3.30 3.72 جوغ گَیِ ّای قاتلیت  اػتواد -

اطویٌاى 

 خاطر

 0.66 3.03 3.69 .قٛز ئجٕٛؾٝ زض ظٔبٖ ٔٙبؾت ٚ ثٝ ٔٛلؽ ا٘جبْ ٔ ٗياضائٝ ذسٔبت زض ا

 0.76 2.95 3.71 .الظْ ضا زاض٘س تيا٘جبْ وبضقبٖ نالح يضؾتٛضاٖ ثطا ٗيوبضوٙبٖ ا

ٔٗ  يبظٞبيثٝ ٘ ييپبؾرٍٛ يضؾتٛضاٖ زا٘ف ٚ ٟٔبضت الظْ ثطا ٗيوبضوٙبٖ ا
 .ضا زاض٘س

3.65 2.83 0.82 

 0.7 2.88 3.58 .ضؾتٛضاٟ٘ب ٔٙبؾت اؾت طيثب ؾب ؿٝيضؾتٛضاٖ زض ٔمب ٗيا يٕتٟبيل
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 0.73 2.93 3.66 جوغ گَیِ ّای اطویٌاى خاطر -

 ّوذلی
 0.72 3.11 3.83 ٘ؿجت ثٝ ٕٞٝ ٔكتطيبٖ قسٖ لبئُ يىؿبٖ اضظـ ٚ احتطاْ 

 0.75 3.04 3.79 ت.اؾ زٚؾتب٘ٝ ٔكتطي ثب ضؾتٛضاٖ ايٗ وبضوٙبٖ ثطذٛضز

 0.84 3.03 3.87 فٟٕٙس. ٔي ضا ٔٗ ٚيػٜ ٘يبظٞبي ضؾتٛضاٖ ايٗ وبضوٙبٖ

 0.77 3.06 3.83 جوغ گَیِ ّای ّوذلی -

زض اثؿبز پٙج ٌب٘ۀ  بٖيا٘تػبض ٚ ازضان پبؾد ٌٛ ٗيفبنّۀ ث ٙىٝياظ ا ٙبٖيٚ اطٕ يبثياضظ يثطا
 ّىبوؿٖٛيٚ يظ آظٖٔٛ ٘بپبضأتطا ؿت،يؾٛأُ ٘ طيتهطف ٚ زذبِت ؾب جۀي٘ت ئٛضز ثطضؾ

ذسٔبت اضائٝ قسٜ ٚ زض اثؿبز  يوّ تيفيآٖ اؾت وٝ زض و يبيآظٖٔٛ، ٌٛ جۀياؾتفبزٜ قس. ٘ت
ازاضن ٚ ا٘تػبض پبؾد  ٗيتفبٚت ث يٚ ٕٞسِ ييپبؾد ٌٛ ٙبٖ،ياؾتٕبز، اطٕ تئّحؿٛؾبت، لبث

 (.3زضنس ٔؿٙبزاض اؾت )جسَٚ قٕبضٜ  99زض ؾطح  بٖيٌٛ

 خذهات تیفیاز اتؼاد ک اىیاًتظار ٍ ادراک پاسخ گَ يیت یَى هؼٌادارآزه: 3جذٍل ضوارُ

 Z Sigهقذار  اتؼاد کیفیت خذهات

 0.000 -8.062 اؾتٕبز

 0.003 -2.942 ٔحؿٛؾبت

 0.000 -12.424 اطٕيٙبٖ

 0.000 -10.269 پبؾرٍٛيي

 0.000 -11.628 ٕٞسِي

 0.000 -13.312 ويفيت وّي

 كئحّٝ زضوٝ، اظ طط يٞب ذسٔبت اضائٝ قسٜ زض ضؾتٛضاٖ تيفيٌطزقٍطاٖ اظ و يبثياضظ
ٚ زضآٔس ثب اثؿبز ٌٛ٘بٌٖٛ  التيتحه عاٖئ ٗياضتجبط ث طٔٗياؾپ يٕٞجؿتٍ تيضط يثطلطاض

 عاٖئحؿٛؾبت ٚ ٔ تيفيو ٗياؾبؼ ث ٗيذسٔبت ٔٛضز آظٖٔٛ لطاض ٌطفت. ثط ا تيفيو
ؾطح ؾٛاز  فيٜ قس. ثب افعاٚ ٔؿٙبزاض ٔكبٞس ئٙف ضاثطۀزضنس  99افطاز زض ؾطح  التيتحه

 عاٖئحؿٛؾبت ٚ ٔ تيفيو ٗيث ٗياظ ذسٔبت وٕتط قس. ٕٞچٙ تيضضب عاٖيٌطزقٍطاٖ ٔ
 تيفيو ٗئكبٞسٜ وطز. ث تٛاٖ يٚ ٔؿٙبزاض ضا ٔ يزضنس ضاثطۀ ٔٙف 99زضآٔس افطاز زض ؾطح 

زض ؾطح  الت،يؾطح تحه ثب يٕٞسِ تيفيزضآٔس، و عاٖيٚ ٔ التيثب ؾطح تحه ييپبؾد ٌٛ
 عاٖيذسٔبت ٚ ٔ يوّ تيفيو ٗيث ٗي. ٕٞچٙقٛز يٚ ٔؿٙبزاض ٔكبٞسٜ ٔ يزضنس ضاثطۀ ٔٙف 99

 (.4ٚ ٔؿٙبزاض ٔكبٞسٜ قس )جسَٚ قٕبضٜ  يزضنس ضاثطۀ ٔٙف 99زضآٔس زض ؾطح 
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 خذهات تیفیتا اتؼاد ک یجاهؼة هَرد تررس یػوَه یرّایهتغ یّوثستگ: 4جذٍل ضوارُ 

 ردیف
اتؼاد کیفیت 

 خذهات

ی ػوَهی صگیٍ

 دضگراىگر

ضریة 

ّوثستگی 

 پیرسَى

سطح 

 هؼٌاداری

ًَع 

ّوثستگی 

 پیرسَى

 ٔحؿٛؾبت 1
 + 0.008 -0.134 ؾطح تحهيالت

 + 0.034 -0.142 زضآٔس

 اؾتٕبز 2
 - 0.196 -0.160 التيتحهؾطح 

 - 0.114 0.80 زضآٔس

 اطٕيٙبٖ 3
 - 0.144 -0.074 التيتحهؾطح 

 - 0.182 -0.133 زضآٔس

 پبؾد ٌٛيي 4
 + 0.006 -0.205 التيتحهطح ؾ

 + 0.000 -0.235 زضآٔس

 ٕٞسِي 5
 + 0.000 -0.068 التيتحهؾطح 

 + 0.010 -0.130 زضآٔس

6 
ويفيت وّي 

 ذسٔبت

 - 0.738 0.017 ؾطح تحهيالت

 + 0.002 -0.246 زضآٔس

 

 ًتیجِ گیری 

زض ٔحّٝ )ضؾتٛضاٖ(  ييطايپص يذسٔبت ٚاحسٞب تيفيو يبثياضظثب ٞسف  كيتحم ٗيا
 يٞب بفتٝثط اؾبؼ يلطاض ٌطفت.  ياؾتفبزٜ اظ ٔسَ ؾطٚوٛاَ ٔٛضزثطضؾ ٚ ثبزضوٝ  يٌطزقٍط

ٚ  3.40ثب ٔيبٍ٘يٗ  ٔحؿٛؾبت يٞبٝ يٌٛحبنُ اظ تحميك ثبالتطيٗ ٔيعاٖ ضضبيت ٔطثٛط ثٝ 
ثٛزٜ اؾت ٚ  2.93 ٗيبٍ٘يذبطط ثب ٔ ٙبٖياطٕ يٞبٝ ئطثٛط ثٝ ٌٛ تيضضب عاٖئ ٗيتطٗ ييپب

. ٕٞچٙيٗ ثبقس ئ 0.77ٞبي ٕٞسِي  ٔطثٛط ثٝ ٌٛيٝ آٔسٜ زؾت ثٝ تيفيواذتالف ثيكتطيٗ 
ي ٔطثٛط ثٝ ٕٞجؿتٍي پيطؾٖٛ ثيٗ اثؿبز ٔحؿٛؾبت، پبؾرٍٛيي ٚ ٕٞسِي ٞب بفتٝثط اؾبؼ ي

ي ٞب بفتٝثب ٔيعاٖ تحهيالت ٚ ٔيعاٖ زضآٔس ضاثطٝ ٔخجت ٚ ٔؿٙبزاضي ٚجٛز زاضز. ٕٞچٙيٗ ي
زضنس، ثب ٔمساض ضطيت ٕٞجؿتٍي  99ثطٝ ٔخجت ٚ ٔؿٙبزاض ضا زٞٙسٜ ٘كبٖحبنُ اظ تحميك 

ي فٛق ٔسيطاٖ ٞب بفتٝ. ثب تٛجٝ ثٝ يثبقس ئٔيبٖ ويفيت وّي ذسٔبت ثب ٔيعاٖ زضآٔس  -0.246
ي ٔٛجٛز ٔيبٖ آ٘چٝ ٔكتطيبٖ ٞب قىبفثبيس تالـ ٕ٘بيٙس تب زض اِٚيٗ ٌبْ  ٞب ٔجٕٛؾٝايٗ 



 

 

 

 

08  ٝ66ضيعي، قٕبضٜؾّٕي ـ پػٚٞكي جغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

ا وبٞف زٞٙس ٚ زض ٌبْ ثؿسي زض جٟت ٔخجت ض زٞس ئا٘تػبض زاض٘س ٚ آ٘چٝ ضؾتٛضاٖ اضائٝ 
ثب زض ٘ػط وطزٖ ايٗ قىبف ٚ پيكي ٌطفتٗ اظ ا٘تػبضات ٔكتطيبٖ الساْ ٕ٘بيٙس. زض پبيبٖ 

 فيافعا يي زض جٟتٞب كٟٙبزيپپػٚٞف،  اٞساف ٚٞب  زازٜ يُاظ تحُّ حبن جيٌطفتٗ ٘تب
 :ٌطزز ئ ٝئاضاي ٌطزقٍطاٖ تٕٙسيضضب

 اِؿبزٜ فٛق بفتٗي تيذسٔبت ثبؾج إٞ تيفيو يطي٘بپص هيتفىٚ  يٙسيفطا تئبٞ -
اضائٝ  ي. ِصا ثطاقٛز ئزض اضائٝ ذسٔبت  ٔحّيوبضوٙبٖ ٚ فطٚقٙسٌبٖ  يتٛإ٘ٙسؾبظ ٔٛضٛؼ

 ٗيتسٚ ئٙبثؽ ا٘ؿب٘تٛؾؿٝ  ٙٝيزض ظٔ ئٙبؾج يٞب يالظْ اؾت وٝ اؾتطاتػ ت،يفيثبوذسٔبت 
 قٛز.

ٝ ٌٛيٝ ٕٞسِي ثب اذتالف ويفيت ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ ثيكتطيٗ قىبف ٔٛجٛز ٔطثٛط ث -
 ٝٙيالظْ زض ظٔ يٞب آٔٛظـٔسيطاٖ ضؾتٛضاٖ وٝ  ٌطزز ئ ٝيتٛن ٙٝيظٔ ٗيزض ا ثبقس، ئ 0.77
 .سيٕٙ٘ب ٝئاضا ٛزوبضوٙبٖ ذ يضا ثطا بٖئكتط ثطذٛضز ٚ ضفتبض ثب ططظ

 ٗيتط ٟٔٓيىي اظ  ؾٙٛاٖ ثٝ ٔحهَٛ تيفيو تحميك جبيثطاؾبؼ ٘ت ٝىٙيثب تٛجٝ ثٝ ا -
 وٝ ٌطزز ئ ٝيتٛن ٗي، ثٙبثطاقٛز ئ قٙبذتٝ بٖئكتط يتٕٙسيثط ضضب طٌصاضيتأح ٛأُؾ

لطاض  ٔٛضزتٛجٝآٖ ضا  ئٝٚ ٘حٜٛ اضا ٔحهَٛ تيفيثٝ و طٞب، ٔٛاضز ٔطثٛ ضؾتٛضاٖيطاٖ ايٗ ٔس
 س.ٙزٞ
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