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 3 یثاقیم لًفریو

  چکیذٌ 

ّسف پػٍّف حبضط ثطضؾي اثط ًَؾتبلػي تبضيري ٍ فطزي ثطضٍي اًگيعُ ؾفط ٍ اثط آى ثط لهس 
ؾفط اؾت ضٍـ پػٍّف حبضط تَنيفي پيوبيكي اؾت. ايي پػٍّف حؽ ًَؾتبلػي تبضيري ٍ 

َز ٍ هٌدط ثِ ضضبيت آًْب ٍ اًگيعُ ؾفط هي فطزي وِ زض عي ؾفط ثطاي گطزقگطاى ايدبز هي ق
گطزز ضا ثطضؾي هي وٌس. ثؼس اظ هطٍض ازثيبت پػٍّف يه هسل هفَْهي عطاحي قس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ 
هسل هؼبزالت ؾبذتبضي هَضز آظهَى لطاض گطفت. پطؾكٌبهِ پػٍّف ثطاؾبؼ هسل پػٍّف عطاحي 

ِ آهبضي گطزقگطاى قْط تْطاى ثَزًس وِ ثِ گطزيس ٍ ضٍايي آى هَضز تبييس ذجطگبى لطاض گطفت. خبهؼ
ًفط اظ گطزقگطاى  20زليل ًبهؼيي ثَزى خبهؼِ اثتسا يه هغبلؼِ همسهبتي ثب تَظيغ پطؾكٌبهِ ثيي 

زضنس، حدن ًوًَِ هحبؾجِ  95اًدبم قس ٍ ثب ثطآٍضز ٍاضيبًؽ ًوًَِ اٍليِ زض ؾغح اعويٌبى 
ًفط پبؾد زازًس. زازُ ّب ثب اؾتفبزُ  100تؼساز  پطؾكٌبهِ تَظيغ قس وِ اظ ايي 110ًفط( . 100گطزيس)

هَضز تحليل لطاض گطفت ًتبيح ًكبى هي زّس وِ ًَؾتبلػي فطزي تبثيط ثِ  پي ال اؼاظ ًطم افعاض 
ؾعايي ثط اًگيعُ ّب ؾفط ثِ تْطاى ًساضز ثلىِ ًَؾتبلػي تبضيري ايي اًگيعُ ضا هتبثط هي وٌس ّوچٌيي 

بثيط ثِ ؾعايي زض لهس ؾفط ثِ تْطاى زاضز. ايي پػٍّف ثب آقىبض ًتبيح ًكبى زاز وِ اًگيعُ ؾفط ت
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وطزى اّويت ًَؾتبلػي تبضيري هسيطاى گطزقگطي ضا ثِ اؾتفبزُ اظ ؾبظُ ّب ٍ آثبض تبضيري ثطاي 
 تطغيت گطزقگطاى ثطهي اًگيعاًس. ايي اهط ثِ حفؼ آثبض تبضيري زض قْط تْطاى ًيع ووه هي وٌس. 

 اًگيعُ ؾفط، قْط تْطاى، ًگطـ ثِ ؾفط ًَؾتبلػيب، ياشگان کلیذی:

 

 مقذمٍ 

1ًَؾتَؼ يًَبًي ٍ تطويجي اظ زٍ ٍاغٓاي ًَؾتبلػي ولوِ
ثِ هؼٌبي ثبظگكــت ثِ ٍعــي،  

هؼــبزل زل تٌگي اؾــت. زض ثيف تط فطٌّگ ّــب ٍ ٍاغُ ّب ثطاي ًَؾــتبلػي  2ٍ آلػيب
ٍ ؾــطظهيي انلي، ٍ  هرتلفي اظ لجيل غن غطثت، ضًح ثبظگكــت ثِ ٍعيّبي هؼبزل

. ًَؾتبلػي زض ثبظاضيبثي وبالّب ٍ ذسهبت زض نٌؼت تفطيح حؿــطت گصقتِ ًَقتِ قسُ اؾت
 (Marchegiani & Phau, 2013:23)ٍ ؾطگطهي اظ اّويت ثِ ؾعايي ثطذَضزاض اؾت

ثؿيبضي اظ وؿت ٍوبضّب اظ ًَؾتبلػي ثِ ػٌَاى هعيت ضلبثتي اؾتفبزُ وطزُ اًس ٍ اظ ايي عطيك 
ثيكتط اٍلبت ؾفط پبؾد ثِ  .(Liou, 2010: 6)زاضي ًؿجت ثِ ثطًس ذَز ايدبز وطزُ اًسٍفب

 :Spencer & Holecek, 2007)چيعّبيي اؾت وِ زض ظًسگي فطز اظ زؾت ضفتِ اؾت

زض ٍالغ ايي تفىط ٍخَز زاضز وِ اگطچِ گطزقگطاى ًوي تَاًٌس ثِ ظًسگي گصقتِ ذَز  (360
 ,Stern)م فؼبليت ّبي ًَؾتبلػي آى گصقتِ ضا ثبظؾبظي وٌٌسثطگطزًس آًْب هي تَاًٌس ثب اًدب

1992: 21). 

ايي اؾتسالل زض نٌؼت گطزقگطي ثؿيبض ثب اضظـ اؾت. ؾفط ايي فطنت ضا ثطاي 
گطزقگط فطاّن هي وٌس وِ ثب ثبظزيس هدسز اظ يه هىبى احؿبؼ ٍ اقتيبق گصقتِ ثبظؾبظي 

هطف ٌَّظ ايي هَضَع فبلس يه ؾبذتبض گطزز. ػلي ضغن افعايف تَخِ ًَؾتبلػي زض ثبظاض ه
ثيكتط تحميمبت ثبظاض ثط هحَضيت هغبلؼِ  (Sierra & McQuitty, 2007: 100) اؾتًظطي 

 (Kessous & Roux, 2008: 194) پيف ًيبظّب ٍ آثبض ضفتبض ههطف وٌٌسُ اؾت
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پبؾد ّبي گًَبگًَي اظ ههطف وٌٌسگبى زض هَضز ًتيدِ ًَؾتبلػي وِ تدطثِ وطزُ اًس 
 بفت قسُ اؾت. ثب ايي حبل ايي همبيؿِ تبوٌَى زض هَضز ؾفط نَضت ًگطفتِ اؾت. ّسفزضي

پػٍّف حبضط پطوطزى ايي هَضَع اؾت وِ ًَؾتبلػي چِ تبثيطي ثطضٍي اًگيعُ ّبي ؾفط 
زاضز ٍ ثسيي تطتيت ذال تحميمبتي زض ايي ظهيٌِ پط گطزز. زض پػٍّف حبضط زٍ ًَع ًَؾتبلػي 

ًَؾتبلػي فطزي ٍ ًَؾتبلػي تبضيري. ايي تحميك هي تَاًس ثِ  هَضز تَخِ لطاض هي گيطز،
هسيطاى ٍ ثطًبهِ ضيعاى گطزقگطي  ووه ًوبيس تب ًيبظّبي هكتطي ضا ثطآٍضزُ ًوبيٌس. لصا زض 
ايي پػٍّف ثؼس اظ هطضٍ ازثيبت پػٍّف وِ زض ازاهِ ثِ آى اقبضُ ذَاّس قس چبضچَة تحميك 

ًحَُ تحليل زازُ ّب ٍ ًتيدِ گيطي قطح زازُ ٍ فطضيِ ّب هكرم هي گطزز ٍ زض ازاهِ 
 قسُ اؾت. 

 مباوی وظری

ثبفت قْطي ػجبضت اؾت اظ زاًِ ثٌسي ٍ زضّـن تٌيـسگي فضـبّب ٍ ػٌبنـط     بافت ضُر: 
هحيظ عجيؼي ثِ ٍيػُ تَپَگطافي ٍ الليوـي زض هحـسٍزُ قـْط    ّبي قْطي وِ ثِ تجغ ٍيػگي

ؿؿتِ ٍ ثب ًظوي ذبل خبيگعيي قسُ قْطي ثِ عَض فكطزُ يب گّبي يؼٌي ثلَن ّب ٍ هحلِ
 (10:  1385اًس. )تَؾلي، 

ّـَيتي ّــط خبهؼــِ هحؿــَة    ّبي ثبفت تبضيري اظ هْن تطيي ثرف: بافت تاريخی
هـي قـَز ٍ پيـسايف آى پيـطٍ اعبػـت اظ ؾبذتبضّبي الليوي ٍ فطٌّگـي اؾـت )فالهىـي،    

تجـبزالت اختوـبػي يـه    هٌؿدن اظ هؼوـبضي، فطٌّـگ، التهـبز ٍ    اي هدوَػِ  (23: 1384
تبضيري ثِ هطٍض ظهـبى پسيـس   ّبي ؾبذتبض قْطي ثب پيكيٌِ تبضيري ثبػـث هي قَز وِ ثبفت

ثَهي هٌغمِ ّبي آيٌس. الظهِ ايي پيسايف اّويـت ثركـيسى ثـِ اللـين ٍ تَخـِ ثـِ فطٌّگ
 (.35: 1386اؾت )هَحس، 

فكطزُ ٍ زض ّن تٌيسُ ثبفت تبضيري قْطّب زاضاي هكرهبتي چَى لسهت تبضيري، ثبفت 
قْط ثط اّويت ٍ خصاثيت آى قـْط  ّبي هي ثبقس، ٍخـَز ثبفـت تبضيري هتوبيع اظ ؾبيط ثبفت

: 1384هي افعايس ٍ ول ثبفت تبضيري قْط ضا ثِ ػٌـَاى يه خبشثِ هغطح هي وٌس. )زيٌـبضي، 
27.) 
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ّوَاضُ اظ اّويت ذبني ” اًگيعُ“زض هغبلؼبت فطاغت ٍ گطزقگطي، اوگیسٌ سفر: 
هجحثي ػوسُ زض هغبلؼبت گطزقگطي اؾت ٍ هجٌبيي ثطاي ” اًگيعُ ؾفط“ ثطذَضزاض ثَزُ اؾت

ي فؼبليتْب  قَز. هحممبى ظيبزي اًگيعُ ضا ًيطٍي هحطوِ ي گطزقگطي هحؿَة هي تَؾؼِ
ضفتبض گطزقگطاى ٍ فطاتط اظ آى ِ ي آغبظ هغبلؼ وٌٌس وِ اًگيعُ، ًمغِ زاًٌس. آًْب ثيبى هي هي

 (.16: 1392)لبزضي، هغْط، طزقگطي اؾتزضن ؾيؿتوْبي گ

احؿبؾبت گصقتِ تفبٍت ٍخَز  يبزآٍضي ثب ًَؾتبلػي ثيي وِ اؾت ( هؼتمس2007ثبتچَ)
 ػٌَاى فطايٌس ثِ تَاًس هي يبزآٍضي وِ وٌس هي ثيبى(  2004)  ّوىبضاى زاضز. ؾيسيىؽ ٍ

 وِ ٌسوٌ هي ػٌَاى(  3002( ٍالىط اؾىطًٍؿىي، حبليىِ زض قَز ثيبى قٌبذتي شٌّي

 قَز. ؾيسيىؽ ًظطگطفتِ زض احؿبؾي ٍ ّيدبًي شٌّي فطايٌس ػٌَاى ثِ تَاًس هي ًَؾتبلػي
 ّن ثهَضت تَاًس هي گصقتِ احؿبؾبت ٍ يبزآٍضي وِ وٌٌس هي ثيبى (2004ّوىبضاى، ) ٍ

( ػٌَاى زاقتٌس 1998زض حبليىِ ّبلَن ٍ حبٍلٌب) آيس ثَخَز غيطٍالؼي ّن ٍ ٍالؼي ضٍيسازّبي
 گطٍُ ٍ هَؾيمي،اقيبء ذبًَازُ، زٍؾتبى، خولِ اظ ذبضخيّبي هحطن ثَؾيلِ وِ ًَؾتبلػي

 ٍ يبزآٍضي زاقتٌس وِ ى ػٌَا(  2004ّوىبضاى) ٍ ؾيسيىؽ. افتس هي اتفبق ّوؿبالى
 حبليىِ زض اؾت تدطثِ وؿت ثسٍى قبيس ٍ ّيدبى فبلس ٍ ؾطز فطايٌس  يه گصقتِ احؿبؾبت
 .اؾت فطز ثطاي قسُ ثِتدط ٍ اًگيع ّيدبى فطايٌس يه ًَؾتبلػي

ٍاغُ ّبي احؿبؼ ٍ ػبعفِ اغلت ثِ خبي يىسيگط ثِ وًستالصی فردی ي تاريخی: 
 ,Homer & Yoon)وبضگطفتِ هي قًَس. زض حبليىِ ػبعفِ يه احؿبؼ قسيس هي ثبقس

ًَؾتبلػي يه فطايٌس ػبعفي اؾت ًِ يه فطايٌس قٌبذتي، گطچِ ًحَُ تفىطات . (1992:31
 .(Muehling & Sprott, 2004:27)لطاض هي زّسافطاز ضا تحت تبثيط 

زض ازثيبت ثبظاضيبثي ًَؾتبلػي اغلت ثِ ػٌَاى هيل ٍ ًگطـ هثجت ٍ هغلَة ثِ اقيب، افطاز 
يب هىبى ّب، زٍضاى وَزوي ٍ ًَخَاًي ٍ خَاًي فطز ثيكتط هحجَة ٍ هكَْض ّؿتٌس، تَنيف 

هوىي اؾت ثب حؽ ًَؾتبلػي . (Holbrook & Schindler, 1991:330) هي گطزز
ػَاهلي ًظيط ػىؽ ّب، فيلن ّب، ضٍيسازّب، لجبؼ ّبي هطزم، تجليغبت، ثَ، ّسيِ ٍ غيطُ ظًسُ 

 (Orth & Bourrain, 2008: 279)قَز
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 :Boym, 2001)  ثب تَخِ ثِ اًَاع ًَؾتبلػي وِ زض ازثيبت ثِ آى اقبضُ قسُ اؾت 

زٍ ًَؾتبلػي ثبضّب زض  ًَؾتبلػي فطزي ٍ تبضيري چىيسُ آًْبؾت. تفبٍت ثيي ايي(135
 ;Baker & Kennedy, 1994: 170)ازثيبت آوبزهيه هَضز ثحث لطاض گطفتِ اؾت

Batcho, 1995: 136).   ًَؾتبلػي فطزي اظ گصقتِ فطز ًكبت هي گيطز. اظ ؾَي زيگط
ًَؾتبلػي تبضيري اظ يه زٍضُ ظهبًي تبضيري ًكبت هي گيطزوِ فطز تدطثِ هؿتميوي اظ آى 

  ىي اؾت هطثَط ثِ لجل اظ تَلس اٍ ثبقس.ًساضز ٍ حتي هو

ثٌبثطايي ًَؾتبلػي تبضيري يه ؾبذتبض شٌّي اؾت وِ تَؾظ يه گطٍُ يب هطزم يه 
گطزقگط ًَؾتبلػيه ثِ زًجبل هىبى يب اقيبيي اؾت وِ احؿبؼ اٍ  خبهؼِ ايدبز قسُ اؾت.

 .(Leong et al., 2015:90)ًؿجت ثِ گصقتِ ضا ظًسُ وٌس

ِ ًَؾتبلػي اثط ثؿيبض ظيبزي ثط اًگيعُ ّبي ؾفط زاضز. اهب ( زضيبفت و2004ؾليه)
تحميمبت اٍ توبيعي ثيي زٍ ًَع ًَؾتبلػي تبضيري ٍ فطزي لبئل ًكس. اهب زض تحميمبت هطثَط 
ثِ گطزقگطي الظم اؾت وِ ثيي ايي زٍ ًَؾتبلػي ٍ تبثيط آى ثط اًگيعُ ّبي ؾفط توبيع لبئل 

 فتِ قسُ اؾت.قسُ، زض ايي تحميك ايي توبيع زضًظطگط

ثٌبثطايي ثب زضًظط گطفتي زٍ ًَع ًَؾتبلػي ايي فطضيِ هغطح اؾت وِ ًَؾتبلػي تبضيري 
 ٍ فطزي ًگطـ گطزقگطاى ضا ثطاي ؾفط ثِ قْط تْطاى هتبثط هي وٌس

ًگطـ ّب، احؿبؾبت ػبعفي ّؿتٌس وِ هطزم، پيطاهَى پسيسُ اثر وگرش بر قصذ سفر: 
هيعاى اًتمبل يب احؿبؼ هَافك ٍ يب هربلف ثِ يه  (، ًگطـ ضا1929) 1ّب زاضًس. تطؾتَى

 هحطن تؼطيف وطزُ اؾت. 

ًگطـ يه فطز ثيبًگط قيَُ تفىط، احؿبؼ ٍ ٍاوٌف ّبيي اؾت وِ فطز ًؿجت ثِ 
هحيظ اعطاف ذَز زاضز. ّوچٌيي ًگطـ ثِ ػٌَاى ظهيٌِ ّبي فطا گطفتِ قسُ اًؿبى تؼطيف 

اقيبء يب ايسُ ّب ٍاوٌف ًكبى هي زٌّس. زض  قسُ اؾت وِ ثط اؾبؼ ايي ظهيٌِ افطاز ًؿجت ثِ
 Becker et al., 2009)) حميمت، ًگطـ ّط فطز ًمف اؾبؾي زض ضفتبضـ ثبظي هي وٌس

                                                           
1.Thurston 

2. Mosen & Minor  
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 ,Westaby)لهس ثِ هؼٌبي توبيل يه فطز ثطاي اًدبم يـه ضفتـبض تؼطيـف هـي قـَز     

ذـبل   لهس ضفتبضي ثِ ػٌَاى ًكبًِ اي اظ آهبزگي فطز ثطاي اًدبم يه ضفتبض .(110 :2005
ِ  1981زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. اؾَاى ) ضيـعي   (، لهس ضفتبضي ضا ثِ ػٌَاى، ضفتبض آتـي ثطًبهـ

 قسُ فطزي تؼطيف هي وٌس.

ضاثغِ ثيي ًگطـ ٍ لهس ضفتبض ثبضّب زض ػلَم اختوـبػي ثـِ ٍيـػُ ضفتـبض ههـطف وٌٌـسُ       
ثغِ زض هغبلؼبت گطزقگطي ًيع ايي ضا (Pitts & Woodside, 1986:24) اؾتهغبلؼِ قسُ 

 ثبثت قسُ اؾت

 (Wang & Ritchie, 2012: 1058) . 

ثٌبثطايي ايي فطضيِ ٍخَز زاضز وِ ًگطـ ًؿجت ثِ ؾفط لهس گطزقگط ضا ثطاي ؾـفط ثـِ   
 همهس تحت تبثيط لطاض هي زّس.

 

 

 

 

 

 

 مذل پیطىُادی پصيَص -1ضکل

 معرفی محذيدٌ مًرد مطالعٍ ي ييصگی َای گردضگری آن

 ( تْشاى64: 7231چیذُ ٍ پَیاست)اهیٌی ٍ دیگشاى، ضْش بِ عٌَاى یک پذیذُ پی

است.  ضْشستاى تْشاى ٍ استاى تْشاى ، هشکضایشاى پایتخت تشیي ضْش ٍ بضسگ

ًفش ٍ  ۸٬432٬104بالػ بش ( 723۱جوعیّت ضْش تْشاى طبق سشضواسی سال )

H

3 

H

1 

H

2 

ًَؾتبلػي 
 فطزي

ًَؾتبلػي 
 تبضيري

لهس 
ًگطـ ًؿجت ثِ  ؾفط

 ؾفط

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بیست ٍ پٌجویي ضْش پشجوعیّت ٍ بیست ٍ  کیلَهتش هشبّع است؛ 120هساحت 

 (.723۱)ٍبگاُ هشکض آهاس ایشاى، آیذ ضواس هی ّفتویي ضْش بضسگ جْاى بِ

کیلَهتش  2اى پایتخت ایشاى دس صهاى ضکل گیشی هساحتی حذٍد عٌَ تْشاى بِ

هشبع داضت. با تؽییشات سیاسی ٍ افضایص جوعیت دس صهاى دٍدهاى پْلَی ٍ پس 

ای ٍ افضایص هساحت ضذ ٍ ضواس  ضْش دستخَش دگشگًَی هٌطقِ 72۱1اًقالب  اص

ساختِ ضذ بِ طَسی کِ دس سال تْشاى  کالًطْش صیادی هحلِ ٍ ضْشک دس هحذٍدُ

، ًخستیي طشح جاهع ضْش تْشاى ابالغ ضذ کِ دس آى هساحت ضْش با 7261

ّا ّواى  کیلَهتش هشبع سسیذ. بشخی اص ایي هحل7۸7ِکٌٌذُ بِ  افضایطی خیشُ

ًاحیِ تقسین 73سٍستاّای پیطیي بَد کِ گستشش دادُ ضذُ بَد. ایي هساحت بِ 

هٌطقِ افضایص  30، تعذاد هٌاطق تْشاى بِ اًقالب اسالهی ضذُ بَد. پس اص پیشٍصی

هجذد ؼشب ضْش تْشاى،  ّای ٍ پس بشسسی 10یافت. بعذ اص ایي دس ابتذای دِّ 

ایجاد ضذ ٍ تعذاد هٌاطق تْشاى بش اثش تؽییشاتی  37ٍ  30، ۱، 3چْاس هٌطقِ جذیذ 

  )www.hamshahrionline.ir.(1395 ,هٌطقِ افضایص یافت 33بِ 

 -تجاسی سیاسی، هَقعیت داسای قذهت، سال 300اص  بیص با پایتختی تْشاى،

اداسی، استشاتظیکی ٍیظُ هی باضذ کِ قابلیت ّای هتفاٍتی بشای جزب گشدضگش داسد 

(. استقشاس بیص اص ًیوی اص جوعیت کطَسّای دس حال تَسعِ دس 72۸۸)ضشؼام، 

 (.71۱: 7237ضْشّا است)سٌّوا ٍ دیگشاى، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.hamshahrionline.ir/
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 وقطٍ ضُر تُران بٍ تفکیک مىاطق -1ضکل 

 ي ريش َا مًاد

ّوجؿـتگي   -ت ّسف وبضثطزي ٍ ثطحؿت هبّيـت ٍ ضٍـ تَنـيفي   ايي پػٍّف ثطحؿ
اؾت. خبهؼِ آهبضي گطزقگطاى قْط تْطاى ثَزًس وِ ثِ زليل ًبهؼيي ثَزى خبهؼِ اثتـسا يـه   

ًفط اظ گطزقگطاى اًدبم قس ٍ ثب ثطآٍضز ٍاضيـبًؽ   20هغبلؼِ همسهبتي ثب تَظيغ پطؾكٌبهِ ثيي 
ًوًَِ  ثب اؾـتفبزُ اظ فطهـَل وـَوطاى ثـطاي     زضنس، حدن  95ًوًَِ اٍليِ زض ؾغح اعويٌبى 

ًفط  100پطؾكٌبهِ تَظيغ قس وِ اظ ايي تؼساز  110ًفط( . 100خبهؼِ ًبهحسٍز هحبؾجِ گطزيس)
گـعاضُ   16ّبي ايي پـػٍّف قـبهل    آٍضي زازُ پبؾد زازًسپطؾكٌبهِ هَضز اؾتفبزُ ثطاي خوغ

وبهال هَافمن تـب وـبهال    اؾت. گعيٌِ ّبي پطؾكٌبهِ ثِ نَضت عيف ليىطت پٌح گعيٌِ اي)
ّبي خوؼيت قٌبذتي ٍ ثرف زٍم ثـِ   ثبقس. ثرف اٍل پطؾكٌبهِ هطثَط ثِ زازُ هربلفن( هي

قطح شيل اؾت. خْت عطاحي اثؼبز پطؾكٌبهِ ازثيبت تحميك هطٍض قس ٍ قبذم ّب عطاحـي  
گطزيس. ثطاي ؾٌدف ضٍايي پطؾكٌبهِ اظ ًظط ذجطگبى اؾـتفبزُ قـس.  ثـطاي اضظيـبثي پبيـبيي      

ّبي پطؾكٌبهِ اظ ضطيت آلفبي وطًٍجبخ ٍ قبذم پبيـبيي تطويجيبؾـتفبزُ قـسُ اؾـت.      عاضُگ
 ثطاي اضظيبثي ضٍايي پطؾكٌبهِ ًيع زٍ هؼيبض ضٍايي ّوگطا ٍ ضٍايي ٍاگطا ثىبض گطفتِ قسُ اؾت
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قَز، ثطضؾي هيبًگيي ٍاضيبًؽ اؾترطاج قـسُ،   ( هكبّسُ هي1.ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل قوبضُ)
% 5ِ توـبهي ؾـبظُ ّـب زاضاي همـساض ثـبالتط اظ حـسالل لبثـل لجـَل يؼٌـي         زّس وـ  ًكبى هي

ِ    لصا ؾبظُ (1981، ثبقس،)فَضًل، الوط هي اي هغلـَة زاضاي ضٍايـي    ّبي ايي هغبلؼـِ ثـِ گًَـ
زّس وـِ   ّب ًكبى هي قَز، ثطضؾي هكبّسُ هي 1ثبقس. ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل قوبض ّوگطا هي

تطويجي ّط چْبض ؾـبظُ ثيكـتط اظ حـسالل لبثـل لجـَل      همساض ضطيت آلفبي وطًٍجبخ ٍ پبيبيي 
 ثبقٌس. اي هغلَة زاضاي پبيبيي هي ّبي ايي هغبلؼِ ثِ گًَِ ثبقس؛ لصا ؾبظُ % هي7يؼٌي

 َای تحقیق  ي ضرايب آلفای کريوباخ ي ترکیبی : مقذارمیاوگیه يارياوس استخراج ضذٌ ساز1ٌخذيل

 AVE پبيبيي تطويجي آلفبي وطًٍجبخ هتغيطّبي پػٍّف
 53/0 /.81 71/0 ًَؾتبلػي قرهي

 509/0 80/0 7/0 ًَؾتبلػي تبضيري

 64/0 87/0 81/0 ًگطـ ؾفط

 656/0 88/0 83/0 لهس ؾفط

ّب، خصض هيبًگيي  ( زض ثطضؾي ضٍايي ٍاگطاي ؾبظ1981ُثطاؾبؼ ًظطيِ فَضًل ٍ الوط)
قَز .  بيؿِ هيّب هم ثطاي ّط ؾبظُ ثب ضطايت ّوجؿتگي ثيي ؾبظُ (ٍاضيبًؽ اؾترطاج قسُ

قَز، اػساز پط ضًگ وِ زض لغط انلي خسٍل لطاض  هكبّسُ هي 2ّوبًگًَِ وِ زض خسٍل قوبضُ
ثبقٌس. ثطضؾي ّط يه اظ ايي  زاضًس ػجبضت اظ خصض هيبًگيي ٍاضيبًؽ اؾترطاج قسُ هي

ّب ًكبى  ّب ثطاي ّط ؾبظُ زض همبيؿِ ثب ّوجؿتگي ثيي ؾبظُ هصوَض ثب ؾبيط ؾبظُ اضظـ
ّب ثبالتط اظ ّوجؿتگي  ِ خصض هيبًگيي ٍاضيبًؽ اؾترطاج قسُ، ثطاي توبهي ؾبظُزّس و هي

ّب اظ ًظط ضٍايي ٍاگطا زاضاي اػتجبض  ثبقس؛ لصا توبهي ؾبظُ ّب هي ثيي ؾبظُ هطثَعِ ثب ؾبيط ؾبظُ
 ثبقٌس. هٌبؾت هي

ثـطاي تحليـل     22 1اؼ پـي اؼ اؼ  ّـب اظ ًـطم افـعاض    زض ثرف تدعيـِ ٍ تحليـل زازُ  
ؾبظي هؼبزالت ؾبذتبضي(  )ضٍـ هسل 202پي ال اؼ  افعاض ّب ٍ اظ ًطم ّبي تَنيفي زازُ زازُ

  ثطاي ثطضؾي ضٍاثظ هغطح قسُ زض فطضيبت ٍ آظهَى هسل ًْبيي پػٍّف اؾتفبزُ قسُ اؾت.

                                                           
1-SPSS  
2-PLS  
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 : ماتريس سىدص ريايی ياگرا2خذيل

 طزيًَؾتبلػي ف لهس ؾفط ًگطـ ثِ ؾفط ًَؾتبلػي تبضيري ؾبظُ

    723/0 ًَؾتبلػي تبضيري

   71/0 293/0 ًگطـ ثِ ؾفط

  8/0 62/0 256/0 لهس ؾفط

 81/0 24/0 205/0 56/0 ًَؾتبلػي فطزي

 

 َا ي بحثيافتٍ

ػسز ثبظگكـت زازُ   100پطؾكٌبهِ تَظيغ قسُ، 110اظ هيبى  :اطالعات خمعیت ضىاختی
ضنـس هكـبضوت وٌٌـسگبى    ز 10قسُ. آهبض تَنيفي زض ايـي پـػٍّف ًكـبى هـي زّـس وـِ       

زضنـس ظى   60زضنس هطز ٍ 40زضنس ايطاًي ثًَس.  اظ لحبػ خٌؿيت  90گطزقگطاى ذبضخي ٍ 
زضنس زوتطا  6زضنس فَق ليؿبًؽ، 42زضنس ليؿبًؽ، 41اًس؛ اظ لحبػ هيعاى تحهيالت  ثَزُ

 ثَزًس.

 پي ال اؼ زض هسل GOF ( قبذم2005ّبٍؼ ٍ ّوىبضاى ) ثبٍض تٌي ثِ برازش مذل:

ّـبي ثـطاظـ زض    حلي ػولي ثطاي ثطضؾي ثـطاظـ ولـي هـسل ثـَزُ ٍ ّوبًٌـس قـبذم      ضاُ 
تَاى ثطاي ثطضؾي اػتجبض يب ويفيـت   وٌس ٍ اظ آى هي ّبي هجتٌي ثط وٍَاضيبًؽ ػول هي ضٍـ
ّـبي ثـطاظـ    ثِ نَضت ولي اؾتفبزُ وطز. ايي قبذم ًيع ّوبًٌس قـبذم  پي ال اؼ هسل

لطاض زاضز ٍ همبزيط ًعزيه ثِ يه ًكبًگط ويفيت  وٌس ٍ ثيي نفط تب يه هسل ليعضل ػول هي
اؾت وِ ًوبيـبًگط ثطاظًـسُ    34/0هيعاى ايي قبذم زض پػٍّف حبضط  .هٌبؾت هسل ّؿتٌس

 ثَزى هسل اؾت. 

اؾوبضت پـي   آظهَى فطضيبت پػٍّف ثط اؾبؼ هسل تحليل هؿيط ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض 
زض ؾـبذتبض پـػٍّف اظ چٌـسيي     سُ اؾـت. اضائِ ق 3ال اؼ اًدبم قس وِ ًتبيح آى زض خسٍل 

 تييب ّوبى همبزيط  Zتطيي هؼيبض، ضطايت هؼٌبزاضي قَز وِ اٍليي ٍ اؾبؾيهؼيبض اؾتفبزُ هي
% هؼٌـبزاض ثـَزى   95ثيكتط ثبقٌس تب ثتَاى زض ؾغح اعويٌبى  1.96اؾت. ٍ ايي ضطايت ثبيس اظ 
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ّط ؾـَال ٍ هتغيـط هطثَعـِ     هؿيط ٍ هٌبؾت ثَزى هسل ؾبذتبضي ٍ هؼٌبزاض ثَزى ضٍاثظ هيبى
 گيطي( ضا تبييس ؾبذت.ّبي اًساظُ)ثطاظـ هسل

 : وتايح آزمًن فرضیٍ َا3خذيل 

 آظهَى T-Valueهمساض  ضطايت هؿيط)ثتب( قوبضُ فطضيِ ضزيف

 ضز فطضيِ 16/0 027/0 1فطضيِ  1

 تبييس فطضيِ 98/1 131/0 2فطضيِ  2

 تبييس فطضيِ 01/10 62/0 3فطضيِ  3

ٍل: ًَؾتبلػي فطزي تبثيط هؼٌبزاضي ثط ًگطـ ًؿـجت ثـِ ؾـفط  زاضز. زض ؾـغح     فطضيِ ا
اؾـت ٍ اظ همـساض    16/0% ايي فطضيِ ثِ زليل ايٌىِ ضطيت هؼٌبزاضي ايي هؿيط 95اعويٌبى 

زّـس  قَز. ضطايت اؾتبًساضز قسُ هطثَط ثِ ايي ضاثغِ ًكبى هيووتط اؾت، پؽ ضز هي96/1
ؾفط تبثيطي ًساضز. زض ٍالغ ًتبيح تحميك ًكبى زٌّـسُ   وِ ًَؾتبلػي ؾفط ثط ًگطـ ًؿجت ثِ

ايي ٍالؼيت اؾت وِ گطزقگطاى ثطاي يبزآٍضي ذبعطات گصقتِ اغلت ثِ تْـطاى ؾـفط ًوـي    
وٌٌس. قبيس يىي اظ زاليل آى تغييطات ظيبز قْط تْطاى ٍ گؿتطـ آى ًؿجت ثِ گصقتِ اؾـت  

قْط زض گصقتِ ًساضًس ثطاي زيسى وِ ثبػث هي گطزز ثؿيبضي اظ افطازي وِ ذبعطُ اي اظ ايي 
 خبشثِ ّبي آى وِ ّط ضٍظ ثِ آى افعٍزُ هي گطزز ثِ ايي قْط ؾفط وٌٌس.

فطضيِ زٍم: ًَؾتبلػي تبضيري تبثيط هؼٌبزاضي ثط ًگطـ ًؿجت ثِ ؾفط زاضز. ايي فطضـيِ  
اؾـت ٍ اظ همـساض    98/1% ثِ زليل ايٌىِ ضطيت هؼٌـبزاضي ايـي هؿـيط    95زض ؾغح اعويٌبى 

زّـس  قَز. ضطايت اؾتبًساضز قسُ هطثَط ثِ ايي ضاثغِ ًكبى هـي كتط اؾت، تبييس هيثي 96/1
وٌـس. اظ آًدـبيي   زضنس اظ هتغييط ًگطـ ًؿجت ثِ ؾفط ضا تجييي هي 13وِ ًَؾتبلػي تبضيري 

وِ قْط تْطاى زاضاي لسهت چٌسيي ؾبلِ اؾت ثطاي ظًسُ وـطزى ذـبعطات گصقـتِ ٍ تـبضيد     
ثِ ايي قْط ؾفط هي وٌٌس. وِ ثب تَخِ ثِ ًتبيح پػٍّف تبثيط گصقتگبى  ثطذي اظ گطزقگطاى 

 ايي ًَؾتبلػي ثيكتط اظ ًَؾتبلػي فطزي اؾت.

فطضيِ ؾَم: ًگطـ ًؿجت ثِ ؾفط ثط لهس ؾـفط تـبثيط هؼٌـبزاضي زاضز. ايـي فطضـيِ زض      
اؾـت ٍ اظ همـساض    01/10زضنس ثِ زليل ايٌىِ ضطيت هؼٌبزاضي ايي هؿيط 95ؾغح اعويٌبى 

قَز. يؼٌي ثب تمَيت ًگطـ ًؿجت ثـِ ؾـفط، احتوـبل لهـس     ط اؾت، پؽ تبييس هيثيكت 96/1
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زضنس لهس ثـطاي   60ؾفط افعايف هي ثبز.  ّوچٌيي ضطايت ًكبى هي زّس ًگطـ ثِ ؾفط 
ؾفط ضا تجييي هي وٌس. زض ٍالغ ًتبيح پـػٍّف ًكـبى هـي زّـس وـِ گطزقـگطاى ثـِ زًجـبل         

ضز زاضاي ًگطـ هثجتي ثطاي ؾفط ثِ ايي قـْط  ًَؾتبلػي تبضيري وِ قْط تْطاى ثطاي آًْب زا
 ّؿتٌس ٍ ّويي ًگطـ هثجت اؾت وِ لهس ؾفط آًْب ضا تحت تبثيط لطاض هي زّس.

 

 

 

 

 

 

 

 ضيعاى گطزقگطي همسٍض هي قٌبذت اًگيعُ هؿبفطاى عجمِ ثٌسي آًبى ضا ثطاي ثطًبهِ
ِ ضا زض ًظبم وٌس وِ ثتَاًٌس ػطض ضيعاى گطزقگطي ووه هي ؾبظز ٍ اظ ؾَيي ثِ ثطًبهِ

فضبيي گطزقگطي هغبثك ثب تمبضب ثطًبهِ ضيعي ًوبيٌس. ثب ٍخَز هغبلؼبت ثؿيبضي وِ اظ زِّ 
زي آغبظ ٍ ثط ضٍي اًگيعُ گطزقگطاى نَضت گطفتِ اؾت، ٌَّظ خبي ذبلي ايي ّفتبز هيال

 .قَز هغبلؼبت گطزقگطي احؿبؼ هي ؼيهغبلؼبت زض هيبى عيف ٍؾي

بًي ًظطي گطزقگطي ثب زضًظط گطفتي زٍ ًَؾتبلػي ّسف اظ ايي پػٍّف غٌي وطزى هج
فطزي ٍ تبضيري زض اًگيعُ ّبي ؾفط اؾت.  تٌْب ًَؾتبلػي تبضيري اثط هثجت ٍ هؼٌبزاضي ثط 

  اًگيعُ ّبي ؾفط زاضز.

ًَؾتبلػي فطزي اثط هثجت ٍ هؼٌبزاضي ثط اًگيعُ ّبي ؾفط ًساقت. ايي ضاثغِ ثب تحميمبت 
 Jang)فطزي تبثيط ظيبزي ثط اًگيعُ ّب زاضز هغبيطت زاضز گصقتِ وِ ثيبى هي وٌس احؿبؾبت

& Wu, 2006: 315) ( ثيبى هي وٌٌس وِ ًَؾتبلػي فطزي 2016ّوچٌيي فبئَ ٍ زيگطاى )
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( ًيع ثيبى هي وٌس ًَؾتبلػي فطزي ثِ 1993تبثيط ظيبزي ثط اًگيعُ ّبي ؾفط زاضز. ًلؿي )
 في ثيكتطي ضا ثطهي اًگيعاًس.زليل اضتجبط ثيكتطي وِ ثب گصقتِ زاضز احؿبؾبت ػبع

( ثيبى هي وٌٌس وِ ػىؽ الؼول ّبي ػبعفي ّط وسام ًبقي اظ 2013هبضچگيبًي ٍ فبئَ)
يه ًَع ًَؾتبلػي اؾت. زض ايي پػٍّف اًگيعُ ؾفط ثطاي تْطاى تحت تبثيط ًَؾتبلػي 

 تبضيري لطاض زاضز.

 ه هي وٌٌس.ًَؾتبلػي يه پسيسُ ضٍاقٌبذتي اؾت وِ ثِ افطاز ثطاي حفؼ َّيت وو
هلي ثِ قوبض هي آيٌس وِ حفؼ ٍ ًگِ زاضي ايي ثبفـت ّبي تبضيري خع ؾطهبيِّبي ثبفت

ّبي آى ّب ثب اّساف ذبل هي تَاًس ؾجت اضتمبي ؾطهبيِّبي ّـب ٍ اضتمـبي ويفيـت لبثليت
ايي قْط تبضيري ٍالغ قسُ،  ٍ خٌَة زض هطوعتْطاى تبضيري قْطّبي هلي گطزًساغلت ثبفت

اٍليـِ ٍ ثبفت تبضيري ٍ لسيوي قْط ّؿتٌس، وِ قٌبؾٌبهِ ي وبلجسي ّبي ى ّؿتِوِ ّوب
تبضيري زض گصض ظهبى )اظ ّبي ثبفتّبي قْط ٍ آييٌِ  توبم ًوبي ضٍيـسازّب ٍ زگطگـًَي

 .ٌّگبم پيسايف تب ثِ اهطٍظ( هحؿَة هي قًَس

 وتیدٍ گیری

طهبيِ گصاضاًي وِ زض حَظُ ًتبيح وبضثطزي ايي پػٍّف ٍاضح ٍ هجطّي اؾت. هسيطاى ٍ ؾ
گطزقگطي فؼبليت هي وٌٌس ثبيؿتي ثطضٍي تَؾتبلػي تبضيري توطوع وٌٌس تب اثط ذَز ضا 

ثْؿبظي ٍ افعايف زٌّس. تْطاى قْطي اؾت وِ هي تَاًس گطزقگط ظيبزي خصة وٌس  لصا 
. ثبيؿتي قطوت ّبي تجليغبتي  ضطٍضتي اؾت تْطاى تبضيري زض قْط ّبي ًَؾبظي ثبفت

ي ًَؾتبلػي تبضيري وبض وٌٌس تب ثتَاًٌس گطزقگط ضا هدسزا ثِ تْطاى ثبظگطزاًٌس. ثطضٍ
ّوبًگًَِ وِ اًتظبض هي ضفت ضاثغِ ثيي ًگطـ ًؿجت ثِ ؾفط ٍ لهس ؾفط ضاثغِ اي هثجت ٍ 
هؼٌبزاض اؾت. تْطاى قْطي اؾت وِ خبشثِ ّبي گطزقگطي فطاٍاًي زاضز ٍ خع ؾِ قْط ثطتط 

 ثبقس. ايطاى زض خصة گطزقگط هي 

با تَجِ بِ اّویت گشدضگشی ٍ ًقص آى دس سضذ ٍ تَسعِ اقتصادی ٍ فشٌّگی 

تَجِ بِ ایي بخص آثاس ٍ تبعات صیادی اص جولِ جزب دسآهذّای اسصی ٍ تَسعِ 

 (.7232هٌطقِ ای هی گشدد)سٌّوایی ٍ دیگشاى، 
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اظ هحسٍزيت ّبي ايي پػٍّف هي تَاى ثِ تؼساز هحسٍز هكبضوت وٌٌسگبى زض تحميك 
اقبضُ وطز. ّوچٌيي زض تحميمبت آتي هي تَاى ؾبيط هتغييطّبيي وِ هي تَاًس اًگيعُ ّبي 

 ؾفط ضا تحت تبثيط لطاض زّس ضا ثطقوطز ٍ زض هسل ٍاضز وطز.
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