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 1 وضاد مذبز خاک یعل
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 3 پىاٌ عشت اریبخت

 چکیذٌ

ؾجت ثْجَز اقتهبز، ي آى  قَز کِ تَؾقِ هحؿَة هي ارتوبفي ثؿيبض هْن -فٌَاى يکي اظ ًيطٍّبي اقتهبزي ثِاهطٍظُ گطزقگطي 
ي  هٌؾَض تَؾقِ زض ايي ضاؾتب، ثِ گطزز. هي ظايي اقتغبل ٍ هيعثبى، افعايف زضآهس، افعايف تأؾيؿبت ي ؾغح اؾتبًساضز ظًسگي ربهقِ اضتقبي

ي  ّبي هسيطيتي زض تَؾقِ ثبقس. ثب تَرِ ثِ ًقف هؤلفِ ضيعي ربهـ زض اثقبز هرتلف ٍ هسيطيت هٌؿزن هي گطزقگطي ًيبظ ثِ ثطًبهِ
گي تجطيع ًگبضـ قسُ فطٌّ -ي گطزقگطي تبضيري ّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِ گطزقگطي، تحقيق حبضط ثب ّسف قٌبؾبيي پيكطاى

 ي . ربهقِثبقس هي يهقغق ،يٍ اظ ًؾط ظهبً يكيوبيارطا، پ ي َُياظ ًؾط ق ،يحبضط اظ ًؾط ّسف، کبضثطز ي زض هغبلقِ قيضٍـ تحقاؾت. 
ثَزُ کِ حزن ًوًَِ ثط اؾبؼ تجطيع  فطٌّگي قْط-کبضقٌبؾبى قْطزاضي هٌغقِ تبضيريهؿئَالى ٍ  طاى،يهسًيع قبهل  قيتحق يآهبض

افعاض  زض ًطم يهقبزالت ؾبذتبض يبثي هسلضٍـ اعالفبت اظ  ليٍ تحل ِيتزع هٌؾَض ّوچٌيي ثًِفط ثطآٍضز قسُ اؾت.  100 يزلفضٍـ 
Amos .ي گطزقگطي ثبفت  ّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِ ّبي تحقيق حبکي اظ آى اؾت کِ هْوتطيي پيكطاى يبفتِ اؾتفبزُ قسُ اؾت
ثبقٌس کِ ثِ تطتيت ضطيت حبنل  ّب هي ؾبظهبًي ٍ ضَاثظ ٍ تقبضيف پطٍغُ ّبي زضٍى ؾبظهبًي، ؽطفيت ىّبي ثطٍ فطٌّگي ؽطفيت -تبضيري

زؾت آهسُ اؾت. ّوچٌيي زض ثيي هتغيطّبي فطفي ًيع ثيكتطيي تأحيطگصاضي هطثَط ثِ  ثِ 56/0ٍ  63/0، 71/0اظ هسل ؾبذتبضي ثطاي آًْب 
ي، فطٌّگ -يريهحَض تبض يگطزقگط ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يٍ ذهَن يزٍلت يّب ؾبظهبى طيثب ؾب يتقبهل ًْبز يطيگ قکلهتغيطّبي 

ٍ  يريقٌبذت ّسفوٌس هؿبئل ثبفت تبضي ٍ فطٌّگ-يريتبض يگطزقگط ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يٍ هحل يثَه يّب عميهکبً تيتقَ ييتَاًب
 ثبقس. هي 65/0ٍ  72/0، 77/0ايت ي ثِ تطتيت ثب ضطگطزقگط ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يريثبفت تبض يّب زض ثطًبهِ يطيپص اًقغبف

 فطٌّگي، قْط تجطيع.-ي گطزقگطي، گطزقگطي تبضيري هسيطيت گطزقگطي، تَؾقِ: ياصگان کلیذی

 

 مقدمه

 ييثؿعا طيتأح(، کِ 2:1397ظازُ ٍ ّوکبضاى،  قَز )اؾوبفيل ّبي ذسهبتي زًيب هحؿَة هياهطٍظُ گطزقگطي يکي اظ پَيبتطيي نٌقت
تجسيل قسُ  يثكط يکؿت ٍ کبضّب ييتط سُيچياظ پ يکثِ يرْبى،  يکكَضّب اظ يبضيزض ثؿٍ زاقتِ  کكَضّب ياقتهبز ييبيزض ضقس ٍ پَ

 يٍرْچٌس يتيفٌَاى فقبل ثِ ايي نٌقت. (Blancas et al, 2015:41; Gretzel et al, 2015:180; Manuel et al, 2017:526)اؾت 
 Lanza, 2003: 87; Tanguay et al, 2013:863; Blancas)آيس  قوبض هي ة اضظ ثٍِ رص زضآهس کؿت ،اقتغبل افعايف ؾبظٍکبضي ثطاي
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et al, 2018:1191 Ridderstaat, 2019: 271)ِنٌقت ثب اضتجبط يکي زض زًيب، زض هْن قغل 10 ّط عجق آذطيي آهبض اظ کِ ايگًَِ ؛ ث 

ثبقٌس؛  ي گطزقگطي هي بل ضاّکبضّبيي ثطاي تَؾقِزًج ضٍ کكَضّبي هرتلف ثِ . اظ ايي(UNWTO1, 2019:1)ثَزُ اؾت  گطزقگطي
فٌَاى ضاّکبضي ثطاي ضقس ٍ تَؾقِ  ي ايي نٌقت ثِ ضقيف ٍ زض حبل گصاض زاضًس، توطکع ثيكتطي ثط تَؾقِ يکِ اقتهبز ييکكَضّب ػُيٍ ثِ

ي  تَؾقِ اظ حبنل زضآهس ٍ افعٍزُ اضظـ عاىيه . اظ عطفي، ثب تَرِ ثِ ايٌکِ(Tugcu, 2014:208)ًوبيٌس  ٍ ّوچٌيي اضظآٍضي هي
 ثٌبثطايي ؛(296:1395)هْسٍي ٍ ّوکبضاى،  زاضز ساضيپب كتيهق اظ قْطًٍساى يثطذَضزاض ٍ يهل ًبذبلم سيتَل زض فوسُ يًقك ،گطزقگطي

-حؿيي ٍ يّبقو) اؾت گطفتِ قطاض هرتلف يکكَضّب تَرِ هَضز آى، هرتلف اًَاؿ زض يگطزقگط يطيگ قکل ٍ هطاتت ثِ التفبت اهطٍظُ

 تطيي هقبنس گطزقگطي زض ثيي گطزقگطاى قٌبذتِ قسُ ي گصقتِ، قْطّب ثِ فٌَاى يکي اظ هْن زض چٌس زِّ. زض ايي ضاؾتب، (1: 1389 ،پَض
(Edvard et al, 2008:1032ثِ زًجبل آى، گطزقگطي قْطي هَضز ثطضؾي ثؿيبضي اظ هحققبى قطاض گطفتِ اؾت ٍ ) (Potof, 2006:15 .)

هغطح ًوَزُ اؾت  ّبي گطزقگطي تطيي هقهس انلي فٌَاى يکي اظ ايي هطاکع ضا ثِقْطّب فطٌّگي زض –ضيريزضٍاقـ ٍرَز ثبفت تب
(Haigh, 2020:2) .يارتوبف تياظ َّ يفٌَاى رعئ ٍ ثِ ي ثَزُثَه يٍ قْطؾبظ ياظ فطٌّگ، زاًف هقوبض ييثْب آحبض گطاى کِ ييّب ثبفت 

 ييقْطّب طياًکبضًبپص تيٍاقق ،يريتبض-يؾٌت يّب ثَزى ثبفت ثب زاضا طاىيا يقْطّب زض ايي ثيي اکخط .قًَسيه يتلق يّط قَم ٍ کكَض
ٍ  زازًس يذَز ازاهِ ه بتيچٌساى زٍض ثِ ح ًِ ياظ قْط کِ زض ظهبً يا ّؿتٌس. فضَ ٍ فطنِ يريتبضي  ٌِيكيضًٍس کِ ٍارس پ يقوبض ه ثِ
ي گطزقگطي  ثب تَرِ ثِ اّويت تَؾقِ (.55: 1389 ،يجي)حج بض ثَزًسهطزهبى آى ضٍظگ يٍ هقٌَ يهبز يٍآهسّب ٍ زازٍؾتسّب ضفت يطايپص

ثط  طگصاضيتأح يتيطيهس يّب كطاىيپ فطٌّگي زض تحقق ايي اهط، ّسف اظ تحقيق حبضط قٌبؾبيي-ّبي تبضيري زض فهط حبضط ٍ ربيگبُ ثبفت
ي گطزقگطي قْط  بضّبي ارطايي ثِ تَؾقِثبقس تب ثسيي ٍؾيلِ ثب کبضثؿت ضاّک ي قْط تجطيع هيفطٌّگ-يريتبض يگطزقگط ي تَؾقِ

 فطٌّگي ًبئل آهس. -ٍيػُ گطزقگطي تبضيري ثِ

ضٍ تَرِ  يي. اظ اؿتيثطذَضزاض ً يهغلَث ييٍ فضب يغيهح تيفي، زض حبل حبضط اظ کپتبًؿيلي کِ زاضز ثب ٍرَز عيقْط تجط يريثبفت تبض
. ايي ثبفت ثب تَرِ گطزز يهحؿَة ه يهؿئَالى قْط يّب تياظ اٍلَ ي گطزقگطي زض ضاؾتبي ثبظآفطيٌي آى ٍ ّوچٌيي تَؾقِ ثبفت ييثِ ا

هيعثبى گطزقگطاى زاذلي ٍ ذبضري  ؾبلِ ّوِفطٌّگي اظ رولِ هؿزس کجَز، ثبظاض تجطيع، اضک فليكبُ ٍ ... -ّبي تبضيري ثِ هطاکع ٍ پتبًؿيل
زًجبل  علجس. ثٌبثطايي تحقيق حبضط ثِ ؿْيالت هٌبؾت ضا هيثَزُ کِ ايي اهط تَرِ ٍيػُ ثِ ؾبذتبض ّوگَى ايي هٌغقِ ٍ ايزبز اهکبًبت ٍ ت

 ثبقس: پبؾرگَيي ثِ ؾؤال ظيط هي

 فطٌّگي قْط تجطيع کساهٌس؟-ي گطزقگطي تبضيري ّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِ هْوتطيي پيكطاى

 پیشیىٍ تحقیق

ّبي  تِ اؾت. ثب ايي حبل قٌبؾبيي پيكطاىفطٌّگي هغبلقبت هتقسزي اًزبم گطف-زض ضاؾتبي گطزقگطي قْطي ٍ گطزقگطي تبضيري
فطٌّگي ذأل پػٍّكي زض هغبلقبت پيكيي ثَزُ اؾت. زض ازاهِ ثِ -ّبي تبضيري ٍيػُ زض ثبفت ي گطزقگطي ثِ هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِ

 گطزز. ّبي هطتجظ ثب هَضَؿ هَضز اقبضُ هي هْوتطيي پػٍّف

ضا  عيتجط يريثبظاض تبضي، قْط يريتبض يّب هکبى يفَاهل هؤحط ثط گطزقگط (، زض پػٍّكي تحت فٌَاى1393تيوَضي ٍ ّوکبضاى )
ثب  کِ يعَض اؾت؛ ثِ يثِ لحبػ گطزقگط عيتجط يريهتَؾظ ثبظاض تبض تيٍضق بًگطيث ي پػٍّفّب يثطضؾاًس.  هَضز ثطضؾي قطاض زازُ

قٌجطي ٍ ّوکبضاى  زاز. ءاضتقب يضا ثِ ؾغح فبل عيض تجطثبظا يکبضکطز گطزقگط تَاى يهَرَز ه يسّبيثطزى تْس ييّب ٍ اظ ث کطزى ضقف هطتفـ
 بًگطيثاًس. ًتبيذ تحقيق  آثبز پطزاذتِ فطٌّگي قْط فطح-ي گطزقگطي تبضيري (، زض تحقيق ذَز ثِ اضظيبثي فَاهل هؤحط زض تَؾق1394ِ)

 ٍ ٍرَز ثبقس يآثبز ه قْط فطح يگفطٌّ-يريتبض يگطزقگط ي ٍ تَؾقِ يفبهل اهکبًبت ٍ ذسهبت ضفبّ ييث زاضيهقٌ اضتجبط کيٍرَز 
تحت  (، زض پػٍّف ذَز1396ًَيي ) قْط زاضز. ييزض ا يگطزقگط ي ثب تَؾقِ يوياضتجبط هؿتق يگطزقگط يّبطؾبذتيٍ ظ اهکبًبت

                                                      
1 - World Tourism Organization 
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زازُ  ضا هَضز ثطضؾي قطاض عتجطي قْط 8هٌغقِ گطزقگطي،  ي تَؾقِ ثط يفطٌّگ-يريتبض ّبي ثبفت ؾبظي احطات ثبظظًسُفٌَاى تحليلي ثط 
–ييفضب يّب قبذم ي،ؾبظ زض احط ثبظظًسُ گطزقگطي ي ثط تَؾقِ ّبي تأحيطگصاض قبذم ييتط هْن زّس يًكبى هپػٍّف  ذيًتباؾت. 

اي ثب فٌَاى،  (، زض هقبل2011ِ) 1ّوچٌيي ظيتليي ٍ ثَض .ثبقٌس يه فطٌّگي–يريتبض يّب قبذم ي ٍاقتهبز يّب قبذم فولکطزي،
کٌٌس کِ گطزقگطي هيطاث ًَفي اظ  فطٌّگي، ثِ تَنيف گطزقگطي هيطاث پطزاذتِ ٍ ثيبى هي-يثطضؾي اروبلي گطزقگطي تبضير

ّبي هطثَط ثِ هطزم اؾت کِ  ّب ٍ ربشثِ ّب، ٍ ّوچٌيي هکبى گطزقگطي تبضيري ٍ هيطاث فطٌّگي اؾت کِ قبهل ضٍيسازّب ٍ ركٌَاضُ
فطٌّگي -ي گطزقگطي تبضيري ض تحقيق ذَز ضاّکبضّبي تَؾقِ(، ز2019) 2زّس. يبى ؾجک ظًسگي ٍ ؾٌت هطزم ضا زض گصقتِ ًكبى هي

 -2ي گطزقگطي؛  ّبي هَرَز زض ضاؾتبي تَؾقِ قٌبؾبيي چبلف -1ضا هَضز ثطضؾي قطاض زازُ اؾت. ضاّکبضّبي ايي تحقيق فجبضتٌس اظ: 
ًفقبى زض  توبهي شي هكبضکت -3ّبي تبضيري يک هٌغقِ؛  فطٌّگي ٍ قطح هرتهطي اظ قرهيت-ّبي تبضيري ثٌسي ربشثِ فْطؾت

تحقق هسيطيت يکپبضچِ ٍ ؾيؿتوي زض ضاؾتبي کٌتطل ٍ  -5ثبظاضيبثي ٍ تجليغبت هٌبؾت؛  -4فطٌّگي؛ -ي گطزقگطي تبضيري تَؾقِ
فطٌّگي زض هٌبعق زض -ّبي گطزقگطي تبضيري (، ًيع زض پػٍّف ذَز ثِ ثطضؾي ؾيبؾت2020) 3ي گطزقگطي. حبيق ًؾبضت ثط تَؾقِ

ّبي رصة گطزقگطي زض  زّس، ؾيبؾت هبلعي اًزبم گطفتِ ًكبى هي 4ِ اؾت. ًتبيذ ايي پػٍّف کِ زض قْط ؾبضاٍاکحبل تَؾقِ پطزاذت
ّب ثِ حبقيِ  ّب ٍ اضظـ فطٌّگي گطزيسُ ٍ ؾٌت-ّبي ؾٌتي تفبٍتي ًؿجت ثِ اضتقبي اضظـ ايي قْط ثب ّسف کؿت ؾَزآٍضي هَرت ثي

 اًس. ضاًسُ قسُ

 مباوی وظزی 

 اعالفبت ٍ ًٍقل حول زض فٌبٍضي ؽَْض ثب ّوعهبى قْطي گطزقگطي قکَفبيي اهب زاضًس ثكطيت توسى قسهت ِث فوطي قْطّب اگطچِ
 زيساض ذطيس، ثطاي هکبًي آضاهف، ثطاي اؾت؛ ربيي قسُ تجسيل فطٌّگي هطکع يک ثِ قْط اهطٍظُ .(King and Jago, 2003: 23)اؾت 

 کٌس هي تَنيف ضا يگطزقگط ّبي ًيع فقبليت قْطي گطزقگطي انغالح (Stefania et al, 2009:7).فطاغت  اٍقبت گصضاًسى ٍ زٍؾتبى
 ايي اؾبؼ ثط(. 155:1391ُ، اهلل ظاز قوؽ ٍ ظًگٌِاؾت ) قْطي هحيظ ثب گطزقگطاى تقبهل قبهل ٍ زّس هي ضخ قْطي زض هٌبعق کِ

 ّبي ربشثِ ثب قًَس. قْطّب هحؿَة هي ْويه گطزقگطي هقبنس غبلجبً فطٌّگي، ٍ تبضيري ّبي ربشثِ ثَزى زاضا فلت ثِ قْطي هطاکع

 ٍ تبضيري هقوبضي ثب هٌبعق ذطيس، هطاکع قْطثبظي، ّب، ٍضظقي، پبضک ّبي اؾتبزيَم تئبتط، ّبي ؾبلي يبزثَز، ثٌبّبي ّب، قبهل: هَظُ هتٌَؿ
ًؾيط:  گطزقگطي اهکبًبت اظ يظيبز حزن ّؿتٌس. ثٌبثطايي، ثؿيبضي گطزقگطاى هكَْض، ربشة افطاز يب هْن حَازث ثِ هطثَط ّبيي هکبى
 ٍ ذَز اعطاف، هٌبعق اظ کٌٌسگبى ثبظزيس کِ اًس ٍاقـ قْطّب زض گطزقگطي، ذسهبت ؾبيط ٍ ًٍقل حول غصا، اضتجبعبت ؾطٍ ؾکًَت، هحل

 ثلکِ ؿتًي گطزقگطي اظ قکلي تٌْب قْطي گطزقگطي گفت تَاى(. هي188: 1393کٌٌس )پبپلي يعزي ٍ ؾقبيي،  هي اؾتفبزُ ّب آى اظ قْط،
ّبي هتفبٍتي  گطزقگطي قْطي زض چْبضچَة الگَي فضبيي، گًَِ (Howie, 2003:42).اؾت  قْط ظًسگي ؾٌتي ّبي ٍيػگي اظ ثركي

ّبي گطزقگطي اؾتَاض اؾت. ًقبط هسًؾط گطزقگطاى زض ؾفط ثِ قْطّب،  ّبي هَرَز زض قْط، ضٍيسازّب ٍ اًگيعُ زاضز کِ ثط ثٌيبى ربشثِ
فالٍُ ثط  .(Aitchin, 2002:9)اًساظ قکل گطفتِ اظ قْطّب اؾت  ّبي ثبظؾبظي قسُ ٍ چكن ضيري، ثٌبّب ٍ پبضکّبي تب توبقبي ربشثِ

 يوي)فؾتَاًس رطيبى گطزقگطي ضا زض قْط قکل زّس  ّبي شٌّي ًبقي اظ ايي ضٍيسازّب ًيع هيّبي فيٌي هَرَز، ضٍيسازّب ٍ اًگيعُ ربشثِ
تَاًس زض رصة يفطٌّگ هتبضيد ٍ  ضٍ ثبقس. اظ ايي ثطگطفتِ اظ تبضيد ٍ فطٌّگ يک هٌغقِ هي(. ضٍيسازّبيي کِ 76: 1390ٍ ّوکبضاى، 
اظ آحبض  سيثبظز ،يهصّج ّبي فؿتيَال يارطا يُ طًسيتَاًس زضثطگيه يفطٌّگ ؿنيتَض ييکٌس. ّوچٌ فبيا يهقهس، ًقف هْو کيگطزقگط ثِ 

تَاى ثب قٌبذت زضؾت  هي يي(. ثٌبثطا:Raj, 2003 17ثبقس ) يقيعج ّبي هيطاثهَظُ ٍ  ،يكيًوب يٌّطّب يارطا بزثَزّب،يٍ  يريتبض
 فيٍ آؾب ياهکبًبت ضفبّ زبزيّوطاُ ثب ا يريٍ تبض يفطٌّگ ّبي انبلتکِ حفؼ  سيضؾ تيٍاقق ييثِ ا يفطٌّگ ؿنيهَضَؿ فطٌّگ ٍ تَض

                                                      
1 -Zeitlin & Burr 

2 - Yan 

3 - Haigh 

4 - Sarawak 
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ي  زض ضاؾتبي تَؾقِ (.107: 1390 ،يٌس ثطز )روبلًفـ هَضز ًؾط ضا ذَاّ ت،يپطاّو يِ بزلهج ييا ِيّب، ّط زٍ ؾَ ؿتيتَض يثطا يضٍاً
 اؾت ساضيپب ي ثط تَؾقِ سيچْبضچَة فطضِ ٍ تقبضب ثب تأک ي ٍگطزقگط يٍض ثْطُ يِ ٌيظه زض يقَ يتيطيًؾبم هس کگطزقگطي ًيبظ ثِ ي

زض ؾغَح هرتلف  يگطزقگط ي تَؾقِ يثطا يتيطيهس ي قسُ يعيض ضاؾتب اهطٍظُ ضٍـ ثطًبهِ ييزض ا(. 67:1393 ،ييؾقب ٍ يعزي يپبپل)
 قسُ اؾت.  طفتِياظ ًقبط پص يبضيانل زض ثؿ کينَضت  ثِ

 
 ریشی ي مذیزیت گزدشگزی( (. مذل مفًُمی تحقیق )بزوام1ٍشکل )

 (1399هٌجـ: )ًگبضًسگبى، 

 ّب  ضٍـ زازُ ٍ

 اثتسا هٌؾَض ثسيياؾت.  يهقغق ،يظهبً ٍ اظ ًؾط يكيوبيارطا، پ ي َُياظ ًؾط ق ،يحبضط اظ ًؾط ّسف، کبضثطز ي زض هغبلقِ قيضٍـ تحق
ّبي  پيكطاى هٌؾَض ؾٌزف ّبي هَضز ًيبظ اؾترطاد ٍ ثِ قبذم گطزقگطي ّبي هطثَط ثِ پػٍّف ثِ هطارقِ ٍ اؾٌبزي نَضت ثِ

( 8فطٌّگي تجطيع )هٌغقِ -ي تبضيري ي گطزقگطي اظ هسيطاى، هؿئَالى ٍ کبضقٌبؾبى قْطزاضي هٌغقِ تأحيطگصاض هسيطيتي ثط تَؾقِ
فطٌّگي تجطيع -ي تبضيري هسيطاى، هؿئَالى ٍ کبضقٌبؾبى قْطزاضي هٌغقِ قيتحق يآهبض ي ربهقِثٌبثطايي  فول آهسُ اؾت. پطؾكگطي ثِ

کِ ضٍـ زؾتطؾي ثِ حزن ًوًَِ ثط هجٌبي الگَي  ًفط ثطآٍضز قسُ اؾت 100 يحزن ًوًَِ ثط اؾبؼ ضٍـ زلف ًفط( ثَزُ ٍ 300)حسٍز 
اؾتفبزُ قسُ اؾت.  Amosافعاض  َض تزعيِ ٍ تحليل اعالفبت تحقيق ًيع اظ ضٍـ تحليل هقبزالت ؾبذتبضي زض ًطمهٌؾ ثِ. ثبقس ّسفوٌس هي

 ثبقس. هي 1قطح رسٍل قوبضُ  ثِ تحقيق ايي زض اؾتفبزُ هَضز ّبي قبذم

 ی گزدشگزی ي کذبىذی آوُا َای تأثیزگذار مذیزیتی بز تًسعٍ (. پیشزان1جذيل )

 َا گًیٍ َا پیشزان

ّبي  طفيتؽ
 ؾبظهبًي زضٍى

ثبفت  ي هٌغقِ تيطيهس فيگطا، A1ي فطٌّگ-يريتبض يگطزقگط ي هٌؾَض تَؾقِ هٌبؾت زض ؾبظهبى ثِ ي اذتهبل ثَزرِ
ضٍيکطزّبي هتٌَؿ  پصيطـ،  A3 ّب ٍ اقساهبت ثطاؾبؼ فلن ضٍظ ضٍـ ثْجَز، A2ي گطزقگط ي ثِ تَؾقِ يفطٌّگ-يريتبض

-يريتبض يگطزقگط ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يٍ هحل يثَه يّب عميهکبً تيتقَ ييتَاًب، A4ي ريثبفت تبض يتيطيزض ًؾبم هس
هققَالًِ اظ  ي اؾتفبزُ، A6ي زاًك تيثط رصة افطاز ثط اؾبؼ نالح سيٍ تأک بيپَ ياعالفبت يّب ًؾبم ٍرَز، A5ي فطٌّگ

 .A7ي گطزقگط ي ٍ تَؾقِ يريثبفت تبض ياضتقب يهٌبثـ ٍ اهکبًبت زض ضاؾتب
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ّبي  ؽطفيت
 ؾبظهبًي ثطٍى

ي فطٌّگ-يريهحَض تبض يگطزقگط ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يٍ ذهَن يزٍلت يّب ؾبظهبى طيثب ؾب يتقبهل ًْبز يطيگ قکل
B1 ،ي فطٌّگ-يريهحَض تبض يگطزقگط يّب هٌبؾت ربشثِ غبتيٍ تجل يبثيثبظاضB2 ،ثط  سيٍ تأک ّب يطيگ نيزض تهو هكبضکت

زض  يًْبز ييث يگط ليٍ تؿْ هكبضکت، B3ي گطزقگط ي ٍ تَؾقِ يريزض اهَض ثبفت تبض يؾبظهبً ييث يکبض گطٍّ
 يّب هيبى هطاکع اذص تهوين يّوبٌّگ ٍرَز، B4ي گطزقگط ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يرياهَض ثبفت تبض يهتَل يّب ؾبظهبى

ي فطٌّگ-يريهحَض تبض يگطزقگط ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يثرف ذهَن يگصاضِ يؾطهب، B5ي ؾبظهبً ييث يٍ اؾبؾ يکليس
B6 ،ُي فطٌّگ-يريهحَض تبض يگطزقگط ي تَؾقِ ياؾتبى زض ضاؾتب يفطٌّگ طاثياظ اهکبًبت ؾبظهبى ه يطيگ ثْطB7. 

 فيضَاثظ ٍ تقط
 ّب پطٍغُ

ثِ  يگطزقگط يّب ٍ اتهبل ربشثِ يريزض ثبفت تبض يهحَض بزُيٍ پ يًٍقل فوَه حول ي ّب ثط تَؾقِ ّب ٍ عطح پطٍغُ سيتأک
 ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يريثبفت تبض يّب زض ثطًبهِ يطيپص ٍ اًقغبف يريس هؿبئل ثبفت تبضّسفوٌ قٌبذت، C1 گطيکسي

 ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يريثبفت تبض يٌيّب ثبظآفط ًبهِ ّب ٍ ثرف ًبهِ زقيق زض ذهَل ضفبيت آييي ًؾبضت، C2ي گطزقگط
 يّب عميهکبً تيتقَ ييتَاًب ،C4ي گطزقگط ي ثب تَؾقِ يقْط يّب اّساف ثلٌسهست پطٍغُ يّوطاؾتبي، C3ي گطزقگط

ثط  سيتأک، C5ي فطٌّگ-يريتبض يگطزقگط ي ٍ تَؾقِ يقْط يّب زض پطٍغُ يهَفق رْبً بتيآى ثب تزطث قيٍ تلف يؾٌت
 ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يريٍ ثبفت تبض يقْط يّب ّب ٍ پطٍغُ ( زض عطحيکبلجس ،ياقتهبز ،ي)ارتوبف ياّساف چٌسثقس

 .C7 ثبفت يّب فطازؾت ثب عطح يّب ّب ٍ عطح غُثَزى پطٍ ّوطاؾتب، C6ي گطزقگط

 (1399هٌجـ: )هغبلقبت اؾٌبزي ًگبضًسگبى، 

. اؾت قسُ اؾتفبزُ پطؾكٌبهِ افتجبض افعايف ثطاي هحتَا افتجبض ضٍـ اظ ًيع اثتسا زضًٍي افتجبض ؾٌزف هٌؾَض ّوچٌيي زض ايي تحقيق ثِ
کبضقٌبؾبى  ٍ اؾبتيس اظ ّوچٌيي ًؾطذَاّي هطثَط ثِ گطزقگطي ٍ يّب ػٍّفپ زض قسُ آظهَى يّب بؼيهق اظ اؾتفبزُ ثب ايي ضاؾتب زض

 ثطضؾي ثب ٍ تکويل گطزيس ًْبيي ٍ هقسهبتي هطحلِ زٍ عي قسُ تسٍيي ي پطؾكٌبهِ ؾپؽ. قس ثطزاقتِ اٍل گبم ظهيٌِ ايي زض هترهم
 رْت ّوچٌيي .گطزيس تسٍيي طؾكٌبهِ ًْبييپ الظم، آهبضي هحبؾجبت اًزبم ٍ هقسهبتي ي پطؾكٌبهِ 30 اظ آهسُثِ زؾت  يّب پبؾد

 1اعويٌبى قبثليت تحليل ضٍـ اظ اؾتفبزُ ثب تحليل، اثعاض هٌبؾجت ؾغح ؾٌزف ٍ پطؾكٌبهِ ؾؤاالت نحت هيعاى ثطضؾي ٍ تحليل
 تط عضگث پطؾكٌبهِ ؾؤاالت توبهي 2آلفبي ضطايت گطفتِ نَضت هحبؾجبت اؾبؼ ثط. اؾت گطزيسُ هحبؾجِ ؾؤاالت توبهي آلفبي ضطايت

 ثَزُ اؾت. 70/0 اظ

 ی مًرد مطالعٍ معزفی محذيدٌ

. ثبفت زّس يقوؿي( ضا تكکيل ه 1300قؿوت قْط )اغلت قجل اظ  ييتط يويقس ،عيقْط تجط کالى يريثبفت قسيوي ٍ تبض ي هحسٍزُ 
زض  تسا. قْط اثثبقس ي)اضگبًيگ( ه ي يبفتِ ثَزُ ٍ زاضاي ؾبذتبضّبي ّوپيًَس ٍ اًساهَاضُ فوستبً ذَزاًگيرتِ ٍ ذَزؾبظهبى يريقسين ٍ تبض

ٍ ًوبزّبي تبضيري قْط ًيع  ّب بزهبىي ي ضٍ، ايي هحسٍزُ زضثطگيطًسُ زضٍى ايي هحسٍزُ قکل گطفتِ ٍ ضٍثِ تکبهل گعاضزُ اؾت. اظ ايي
االهط،  نبحت يِ آى هطکعيت تبضيري، تزبضي، ازاضي، تفطيحي ٍ ًؾبيط آى زض ؾغح قْط اؾت. ٍرَز هزوَف ي فوسُ ي . هكرهِثبقس يه

. ثبقس يقْط ضا تكکيل زازُ، ثيبًگط اّويت ٍ ًقف ايي هحسٍزُ زض اًقکبؼ َّيت ٍ تبضيد قْط ه يثٌس هؿزس ربهـ ٍ ثبظاض کِ اؾترَاى
يس. ثِ تقطيف گطز زيسًس،ؾَاضُ، پيکط قْط ضا زضًَض يِ يًقل ظيهٌؾَض تأهيي فجَض ٍ هطٍض ٍؾب ثِ ّب بثبىيايي ثبفت اظ آى هَققي کِ اٍليي ذ

ثبلغ ثط  يتيّکتبض ثب روق 21ثبفت اظ قْط  ييفجبضت ثْتط، ٍرَز ثبفت قسين ثب هساذالت قْطؾبظي هسضى هقٌب ٍ هفَْم يبفت. هؿبحت ا
 (. 139:1396)ًَيي،  ًفط ثَزُ اؾت 35000

                                                      
1 - Reputation of places  

2 - Deep Interview 
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 َا بافت زیبا سا ًوذیدر پ شیشُز تبز کالن یخیبافت تار تیمًقع(. 2شکل )

 (1399هٌجـ: )ًگبضًسگبى، 

 َا تجشیٍ ي تحلیل دادٌ

يبثي هقبزالت ؾبذتبضي  فطٌّگي اظ ضٍـ هسل-ي گطزقگطي تبضيري ّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِ زض ضاؾتبي قٌبؾبيي پيكطاى
 تب( قسُ هكبّسُ هتغيطّبي) گيطي اًساظُ ّبي ايي هَضَؿ کِ قبذم کطزى رْت هكرم اعالفبت آٍضي روـ اظ اؾتفبزُ قسُ اؾت. پؽ

 پٌْبى هتغيطّبي ثِ هطثَط يقسُ  هكبّسُ هتغيطّبي توبهي ثبيؿت زض اثتساهي ّؿتٌس، قجَل قبثل پٌْبى هتغيطّبي ؾٌزف ثطاي اظُاًس چِ
 اؾت. قسُ ثيبى 2 رسٍل زض AMOS افعاض ًطم کبضگيطي ثِ ثب گيطي اًساظُ الگَّبي ثطاي ثطاظـ کلي ّبي قبذم. قًَس آظهَى هزعا، عَض ثِ

 گیزی ی کلی بزاسش بزای الگًَای اوذاسٌَا (. شاخص2جذيل )

 X2/df GFI IFI NFI CFI RMSEA هتغيطّب

 02/0 937/0 917/0 939/0 924/0 32/1 ؾبظهبًي ّبي زضٍى ؽطفيت

 02/0 924/0 936/0 908/0 941/0 57/1 ؾبظهبًي ّبي ثطٍى ؽطفيت

 01/0 947/0 952/0 926/0 935/0 44/1 ّب ضَاثظ ٍ تقبضيف پطٍغُ

 (1399ّبي تحقيق،  يبفتِهٌجـ: )

 تَاى هي ضا قبذم ايي. اؾت ثطاظـ ًيکَيي قبذم يب ،GFI ضٍز هي کبض ثِ هسل ثطاظًسگي ثطاي کِ هقتجط ّبي قبذم اظ يکي
 ثطاظـ ّب زازُ الگَي ثبقس، تط ًعزيک يک فسز ثِ GFI ّطچِ. گطفت ًؾط زض چٌسهتغيطُ ضگطؾيَى زض تقييي ضطيتِ ثب هكبثِ يهكرهِ

 ثطاظـ قبذم يب CFI ٍ ٌّزبضقسُ ثطاظـ قبذم يب NFI افعايكي، ثطاظـ قبذم يب IFI زيگط، قبذم ؾِ ّوچٌيي. ضززا ثْتطي
 هيبًگيي زٍم يضيكِ قبذم. ثَز ذَاّس ثيكتط هسل کبضايي ثبقٌس، تط ًعزيک يک فسز ثِ چِ ّط ٍ زاضًس قطاض يک ٍ نفط ثيي تغجيقي
. زاضز کوتط يب 08/0 هقساض قجَل قبثل الگَّبي زض کِ اؾت هسل ثطاظًسگي ّبي قبذم اظ زيگط يکي ًيع RMSEA يب ثطآٍضز ذغبي هطثقبت
 ايي هقساض قَز، هي هكبّسُ 2 قوبضُ رسٍل زض کِ عَض ّوبى. قًَس هي ثطآٍضز ضقيف زاضًس، 1/0 اظ ثبالتط هقبزيط کِ الگَّبيي ثطاظـ

 ثِ تَرِ ثب زض ًْبيت،. اؾت ّب زازُ تَؾظ الگَّب، هٌبؾت ثطاظـ يُزٌّس ًكبى کِ اؾت 08/0 اظ کوتط گيطي اًساظُ الگَي ثطاي قبذم
 هتغيطّبي کِ هقٌبؾت ايي ثِ ٍ زاضًس ذَثي ثطاظـ( قسُ هكبّسُ هتغيطّبي) گيطي اًساظُ الگَّبي گطفت ًتيزِ تَاى هي يبزقسُ هغبلت
 کٌٌس. گيطي اًساظُ ضا پٌْبى هتغيطّبي تَاًٌس هي ذَثي ثِ آقکبض
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 ،(CR يب تطکيجي پبيبيي ٍ ثبضّبي فبهلي، آلفبي کطًٍجبخ ضطايت) قبذم پبيبيي هقيبض ؾِ ثب گيطي اًساظُ ّبي سله ّوچٌيي ثطاظـ
 ثيكتط ّب گَيِ ي ّوِ فبهلي ثبض زّس هي ًكبى ًتبيذ. قسُ اؾت ثطضؾي ّب گَيِ فبهلي ثبض اثتسا. قَز هي ثطضؾي ٍاگطا ضٍايي ٍ ّوگطا ضٍايي

ؾبيط ًتبيذ هطثَط ثِ پبيبيي تطکيجي، آلفبي کطًٍجبخ ٍ ضٍايي ّوگطا ًيع زض . اؾت هقيبض ايي ثَزى هٌبؾت يزٌّسُ ًكبى کِ اؾت 5/0 اظ
 قسُ اؾت. ثيبى 3رسٍل 

 گیزی َای اوذاسٌ (. بزاسش مذل3جذيل )

 AVE پبيبيي تطکيجي آلفبي کطًٍجبخ ثبض فبهلي هتغيط

ّبي  ؽطفيت
 ؾبظهبًي زضٍى

A1 752/0 657/0 762/0 603/0 

A2 764/0 734/0 807/0 576/0 

A3 659/0 776/0 825/0 640/0 

A4 745/0 644/0 711/0 715/0 

A5 722/0 681/0 682/0 759/0 

A6 683/0 52/0 793/0 734/0 

A7 641/0 837/0 816/0 591/0 

ّبي  ؽطفيت
 ؾبظهبًي ثطٍى

B1 721/0 673/0 738/0 614/0 

B2 763/0 834/0 752/0 673/0 

B3 659/0 679/0 683/0 596/0 

B4 744/0 755/0 729/0 745/0 

B5 813/0 736/0 740/0 691/0 

B6 741/0 849/0 638/0 723/0 

B7 863/0 719/0 688/0 716/0 

ضَاثظ ٍ تقبضيف 
 ّب پطٍغُ

C1 776/0 733/0 752/0 789/0 

C2 804/0 903/0 708/0 708/0 

C3 652/0 823/0 749/0 654/0 

C4 718/0 745/0 731/0 596/0 

C5 735/0 726/0 746/0 644/0 

C6 758/0 809/0 689/0 679/0 

C7 671/0 763/0 720/0 721/0 

 (1399ّبي تحقيق،  هٌجـ: )يبفتِ

 3ثِ قطح قکل قوبضُ  هسل ؾبذتبضي تحقيق AMOSافعاض  ثط اؾبؼ ًتبيذ آهبضي ٍ ّوچٌيي هسل تحليل هقبزالت ؾبذتبضي زض ًطم
 . ثبقس هي
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 (. مذل ساختاری تحقیق3شکل )

 (1399ّبي تحقيق،  هٌجـ: )يبفتِ

ي گطزقگطي  ّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِ زؾت آهسُ اظ هسل ؾبذتبضي قبثل ثيبى اؾت کِ هْوتطيي پيكطاى ثط اؾبؼ ًتبيذ ثِ
ثبقٌس کِ ثِ تطتيت  ّب هي ثظ ٍ تقبضيف پطٍغُؾبظهبًي ٍ ضَا ّبي زضٍى ؾبظهبًي، ؽطفيت ّبي ثطٍى فطٌّگي ثِ تطتيت ؽطفيت-ثبفت تبضيري

ثَزُ اؾت. ّوچٌيي زض ثيي هتغيطّبي فطفي ًيع ثيكتطيي تأحيطگصاضي  56/0ٍ  63/0، 71/0ضطيت حبنل اظ هسل ؾبذتبضي ثطاي آًْب 
-يريحَض تبضه يگطزقگط ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يٍ ذهَن يزٍلت يّب ؾبظهبى طيثب ؾب يتقبهل ًْبز يطيگ قکلّبي  هطثَط ثِ هؤلفِ

قٌبذت ّسفوٌس هؿبئل ثبفت ي ٍ فطٌّگ-يريتبض يگطزقگط ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يٍ هحل يثَه يّب عميهکبً تيتقَ ييتَاًبي، فطٌّگ
 ثبقس.  هي 65/0ٍ  72/0، 77/0ي ثِ تطتيت ثب ضطايت گطزقگط ي تَؾقِ يزض ضاؾتب يريثبفت تبض يّب زض ثطًبهِ يطيپص ٍ اًقغبف يريتبض

آهسُ  زؾت ثِ 02/0ٍ  904/0، 940/0، 927/0ثطاي هسل ؾبذتبضي ًيع ثِ تطتيت  GFI ،NFI ،CFI  ٍRMSEAـ ّبي ثطاظ قبذم
 قجَل قطاض زاضًس ٍ هسل ثطاظـ ثؿيبض ذَثي زاضز. ي قبثلاؾت کِ زض هحسٍزُ

کبض گطفتِ قسُ  ثِ Pٍ  ّب زٍ قبذم رعئي هقساض ثحطاًي گيطي ثطاي آظهَى هقٌبزاضي فطضيِ پؽ اظ ثطضؾي ٍ تأييس الگَّبي اًساظُ
ثبقس، هقساض پبضاهتط کوتط اظ ايي زض الگَ، ثب اّويت قوطزُ  96/1ثبيؿت ثيكتط اظ هقساض ثحطاًي هي 05/0اؾت. ثط اؾبؼ ؾغح هقٌبزاضي 

ًي ثب هقساض ّبي ضگطؾيَ قسُ ثطاي ٍظى حبکي اظ تفبٍت هقٌبزاض هقساض هحبؾجِ Pثطاي هقساض  05/0تط اظ  قَز. ّوچٌيي، هقبزيط کَچک ًوي
ّبي رعئي هطثَط ثِ ّط فطضيِ زض رسٍل  ّب ثِ ّوطاُ ضطيت ضگطؾيًَي ٍ هقبزيط قبذم زضنس اعويٌبى اؾت. فطضيِ 95نفط زض ؾغح 

 قسُ اؾت. ثيبى 4
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 َا َای جشئی مزبًط بٍ فزضیٍ (. ضزیب رگزسیًوی ي مقادیز شاخص4جذيل )

 فطضيِ
ضطيت 

 ضگطؾيًَي
هقساض 

 ثحطاًي
P 

ذغبي 
 اؾتبًساضز

 ًتيزِ

ي  زاضي ثط تَؾقِ ؾبظهبًي تأحيط هقٌي ّبي زضٍى ؽطفيت
 فطٌّگي زاضز.-گطزقگطي تبضيري

 تأييس 121/0 000/0 59/2 561/0

ي  زاضي ثط تَؾقِ ؾبظهبًي تأحيط هقٌي ّبي ثطٍى ؽطفيت
 فطٌّگي زاضز.-گطزقگطي تبضيري

 تأييس 064/0 001/0 27/3 640/0

ي  زاضي ثط تَؾقِ يّب تأحيط هقٌ ضَاثظ ٍ تقبضيف پطٍغُ
 فطٌّگي زاضز.-گطزقگطي تبضيري

 تأييس 091/0 001/0 17/2 473/0

 (1399ّبي تحقيق،  هٌجـ: )يبفتِ

 بحث ي بزرسی

فطٌّگي تجطيع ًيبظ ثِ يک ضٍيکطز يکپبضچِ زض -ي گطزقگطي تبضيري تَاى گفت کِ زض ضاؾتبي تَؾقِ ثب تَرِ ثِ ًتبيذ هؿترطد هي
فطٌّگي( ٍ تحقق -ي تبضيري ّبي ؾبظهبًي )قْطزاضي هٌغقِ گطزز ٍ ايي هْن اظ عطيق افعايف ؽطفيت بؼ هيّب احؿ ّب ٍ پطٍغُ ثطًبهِ

ثبقس. اظ عطفي ثبيؿتي فٌبٍضي اعالفبت هٌبؾت زض ضاؾتبي  يبثي هي تقبهل ٍ هكبضکت ًْبزي ٍ ّوچٌيي هكبضکت هطزهي قبثل زؾت
قيق اظ تطريحبت گطزقگطاى هجسأ نَضت پصيطز. زض ًْبيت ًيع ثب تَرِ ثِ فطٌّگي ٍ قٌبذت ز-ثبظاضيبثي ٍ تجليغبت گطزقگطي تبضيري

فطٌّگي افعٍز. ّوچٌيي -ّبي تبضيري ّب ٍ هطاؾن ذيبثبًي ثِ افعايف رصاثيت قْط ٍ ربشثِ ّب ٍ ثطگعاضي اًَاؿ ركٌَاضُ ّب ٍ فطٌّگ ؾٌت
ّبيي ّوچَى هسيطيت ؾيتوي ٍ يکپبضچِ ٍ  أحيط پيكطاىزّس کِ ت ّبي تحقيق ثب هغبلقبت پيكيي ًيع ًكبى هي اي يبفتِ ثطضؾي هقبيؿِ

ي  (، ثط تَؾق1396ِ( ٍ ثبظاضيبثي ٍ تجليغبت هٌبؾت )ًَيي، 2020ٍ حبيق،  2019، يبى، 1393ضيعي چٌسثقسي )تيوَضي ٍ ّوکبضاى،  ثطًبهِ
ّبي  ّبي هسيطيتي )ؽطفيت اىگيطي اظ پيكط ثبقس. اظ عطفي ثْطُ ي هغبلقبتي هي گطزقگطي ًقغِ اقتطاک تحقيق حبضط ثب پيكيٌِ

گطزز کِ زض ًتبيذ  ّب تفبٍت انلي ثب هغبلقبت گصقتِ هحؿَة هي ؾبظهبًي( ٍ تأکيس ثط تقبضيف ٍ ضَاثظ پطٍغُ ؾبظهبًي ٍ ثطٍى زضٍى
 ثبقٌس.   هؿترطد تأحيطگصاض هي

 
 فزَىگی-ی گزدشگزی تاریخی (. الگًی مذیزیت تًسع4ٍشکل )

 (1399ّبي تحقيق،  هٌجـ: )يبفتِ
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 گیزی وتیجٍ

ّبي اقتهبزي  ي گصقتِ گطزقگطي تغييطات هتٌَؿ ٍ هساٍهي ضا تزطيِ کطزُ اؾت ٍ تجسيل ثِ يکي اظ ثعضگتطيي ثرف زض چٌس زِّ
. اؾت ي هطتجظ ثب آىّب تيفقبل تيطيهس يزض ّط هٌغقِ، چگًَگپبيساض  يگطزقگطي  فَاهل هؤحط زض تَؾقِ يياظ هْوتط يکقسُ اؾت. ي

 بيکبض  کيٍ کٌتطل  تيکِ فول ّسا اؾت ٍ اؾبؼ کبضّب ِيفٌَاى پب ٍ ثِ يعيض ثرف هْن زض ثطًبهِ ت،يطيهسثحج نَضت کِ  ثسيي
زض چْبضچَة فطضِ ٍ تقبضب ثب  يگطزقگط ييبياؾت کِ زض آى پَ يهٌس ًؾبم ًگطـي  طًسُيزض ثطگ تيطيهسّوچٌيي . ثبقس هيؾبظهبى 

. اظ عطفي ثب تَرِ ثِ تغييطات گؿتطزُ زض طزيگ يهسًؾط قطاض ه يگطزقگط يرتوبفا يبهسّبيٍ پ ياقتهبزي ؾَزهٌس ٍ يساضيپب ثط سيتأک
ّبي ثباضظـ کِ ًقف  فطٌّگي، زض حبقيِ قطاض گطفتي ايي ثبفت-ّبي تبضيري ٍيػُ زض ثبفت ضيعي هٌؿزن ثِ قْطّبي اهطٍظي ٍ فسم ثطًبهِ

-ّبي تبضيري اّويت ثحج گطزقگطي ٍ ًقف پطاّويت ثبفت ي گطزقگطي ضا ثطفْسُ زاضًس، گطزيسُ اؾت. ثب تَرِ ثِ هحَضي زض تَؾقِ
فطٌّگي تجطيع -ي گطزقگط تبضيري ّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِ فطٌّگي زض ايي فطنِ، ّسف اظ تحقيق حبضط قٌبؾبيي پيكطاى

ؾبظهبًي(  ؾبظي ثطٍى ًي )ؽطفيتؾبظهب ّبي ثطٍى ي اٍل تأحيطگصاضتطيي پيكطاى ؽطفيت ثبقس. ًتبيذ تحقيق حبکي اظ آى اؾت کِ زض ٍّلِ هي
ثبقس. زض  ي گطزقگطي هي فطٌّگي ٍ تَؾقِ-ّب ٍ ًْبزّبي هرتلف زض ثبفت تبضيري ثبقس کِ ايي اهط ًبقي اظ تساذل ٍؽبيف ؾبظهبى هي

ي طيگ قکلگطزز کِ ثبفج  ي گطزقگطي احؿبؼ هي فطٌّگي ٍ تَؾقِ-ايي ضاؾتب ًيبظ ثِ هسيطيت ؾيؿتوي ٍ يکپبضچِ زض ثبفت تبضيري
 غبتيٍ تجل يبثيثبظاضّبي اؾبؾي،  ي قسُ ٍ ثِ ّوبٌّگي زض تهوينٍ ذهَن يزٍلت يّب ؾبظهبى يًْبزگطي  ٍ تؿْيلتقبهل  هكبضکت،
ثبقس کِ زض ايي ضاؾتب ًيبظ ثِ  ًْبزي( هي ّبي زضٍى ؾبظي ًْبزي )ؽطفيت ي زٍم تأحيطگصاضتطيي پيكطاى ؽطفيت زؾت يبفت. زض ٍّلِهٌبؾت 

ي ٍ ٍ هحل يثَه يّب عميهکبً تيتقَ يي، تَاًبيتيطيپصيطـ ضٍيکطزّبي هتٌَؿ زض ًؾبم هس ،قساهبت ثطاؾبؼ فلن ضٍظّب ٍ ا ثْجَز ضٍـ
ثبقس کِ اظ عطيق  ّب هي ثبقس. زض ًْبيت ًيع ؾَهيي پيكطاى تأحيطگصاض ضَاثظ ٍ تقطيف پطٍغُ هيهققَالًِ اظ هٌبثـ ٍ اهکبًبت  ي اؾتفبزُ

ًؾبضت  پػٍّي، ي ثب ضٍيکطز آيٌسُريقٌبذت ّسفوٌس هؿبئل ثبفت تبضي، هحَض بزُيٍ پ يًٍقل فوَه ولح ي ثط تَؾقِفَاهلي چَى تأکيس 
ثبفت هَرجبت اضتقبي ( يکبلجس ،ياقتهبز ،ي)ارتوبف ياّساف چٌسثقس طث سيتأکٍ  ّب ًبهِ ٍ ثرف ّب ًبهِ زقيق زض ذهَل ضفبيت آييي

 آٍضز.ي ضا فطاّن ذَاّس گطزقگط ي تَؾقِ ٍ ثِ تجـ آى يريتبض

تَاى ضاّکبضّبي ظيط ضا زض  فطٌّگي تجطيع هي-ي گطزقگطي ثبفت تبضيري ّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِ پيكطاىتحقق زض ضاؾتبي 
 ي گطزقگطي گٌزبًس: ٍيػُ حَظُ زؾتَضکبض ًؾبم هسيطيتي ثِ

عَض کلي هْوتطيي هكکل ًؾبم  گطا: ثِ ثؿتطؾبظي تحقق هسيطيت ؾيؿتوي ٍ ٍاحس ٍ رلَگيطي اظ ضًٍس هسيطيتي توطکعگطا ٍ تکٌَکطات
ي گطزقگطي ًيع هكَْز  ثبقس کِ زض حَظُ ي ضٍح تکٌَکطاؾي ٍ توطکعگطا هي هسيطيتي قْط تجطيع )ّوبًٌس ؾبيط قْطّبي ايطاى(، غلجِ

هطتجظ ثب  يّب ىؾبظهب طيههَة زض ؾب ييقَاً زبزيثب ا ثب ايزبز ؾبظهبًي هؿتقل تحت فٌَاى ؾبظهبى اهَض گطزقگطي ٍهٌؾَض  ييثساؾت. 
ز. ّب اقسام ًوَ ًوَزى اّساف ٍ ثطًبهِ کپبضچِي فطٌّگي(، ثبيؿتي ثِ-فٌَاى هخبل قْطزاضي هٌغقِ ثبفت تبضيري )ثِ يگطزقگطقْط ٍ اهَض 

ثب ّب ٍ پيكٌْبزّبي ذَز ضا  زض ايي ضاؾتب ضطٍضي اؾت ّط ؾبظهبًي کِ ًقكي زض اهَض گطزقگطي زاضز، ثب هكرم کطزى ربيگبُ ذَز ثطًبهِ
 اضگبى انلي )ؾبظهبى اهَض گطزقگطي( ّوبٌّگ ؾبظز.

فسم گيطي اظ افطاز ثب نالحيت زاًكي هٌبؾت ٍ  ّبي زٍلتي ٍ فسم ثْطُ ؾبظي ًْبزي: يکي اظ هْوتطيي هكکالت ؾبظهبى ؽطفيت
ضيعي پبييي ثِ ثبال ٍ ثب  ثبقس. زض ايي ضاؾتب ضطٍضي اؾت کِ ثطًبهِ ّب هي ّب ٍ پطٍغُ ي زض عطحطيپص قٌبذت ّسفوٌس هؿبئل ٍ اًقغبف

هكبضکت هطزهي ٍ ًْبزّبي ذهَني زض ضاؾتبي قٌبذت زقيق هؿبئل تحقق يبثس. ّوچٌيي ضطٍضي اؾت کِ اعالفبت گطزقگطاى ٍ 
 ّبي هقيي ثطٍظضؾبًي گطزًس. ّبي گطزقگطي زض زٍضُ ربشثِ

هست زض  ّبي هيبى نَضت هقغقي ٍ ثطًبهِ اى ثِتَ ثبقس، ثب ايي ٍرَز هي زٍ ضاّکبض اٍل زض ضاؾتبي تغييطات ؾبذتبضي ثلٌسهست هي
ي، ٍ هطزه يذهَن يّب ثِ ؾبظهبى بضياذت ضيٍ تفَ يگطزقگط يؾبظ يذهَنکبض ثؿت:  ي گطزقگطي ايي هَاضز ضا ثِ ضاؾتبي تَؾقِ

 ت.هٌبؾ يبثيتجلغبت ٍ ثبظاض، آًْب حبتيگطزقگطاى ٍ تطر يهجسأّباضظيبثي هٌبؾت اظ 
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