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چکیذٌ

اهطٍظُ گطزقگطي ثِفٌَاى يکي اظ ًيطٍّبي اقتهبزي -ارتوبفي ثؿيبض هْن هحؿَة هيقَز کِ تَؾقِي آى ؾجت ثْجَز اقتهبز،
اضتقبي ؾغح اؾتبًساضز ظًسگي ربهقِي هيعثبى ،افعايف زضآهس ،افعايف تأؾيؿبت ٍ اقتغبلظايي هيگطزز .زض ايي ضاؾتب ،ثِهٌؾَض تَؾقِي
گطزقگطي ًيبظ ثِ ثطًبهِضيعي ربهـ زض اثقبز هرتلف ٍ هسيطيت هٌؿزن هيثبقس .ثب تَرِ ثِ ًقف هؤلفِّبي هسيطيتي زض تَؾقِي
گطزقگطي ،تحقيق حبضط ثب ّسف قٌبؾبيي پيكطاىّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگطي تبضيري -فطٌّگي تجطيع ًگبضـ قسُ
اؾت .ضٍـ تحقيق زض هغبلقِي حبضط اظ ًؾط ّسف ،کبضثطزي ،اظ ًؾط قيَُي ارطا ،پيوبيكي ٍ اظ ًؾط ظهبًي ،هقغقي هيثبقس .ربهقِي
آهبضي تحقيق ًيع قبهل هسيطاى ،هؿئَالى ٍ کبضقٌبؾبى قْطزاضي هٌغقِ تبضيري-فطٌّگي قْط تجطيع ثَزُ کِ حزن ًوًَِ ثط اؾبؼ
ضٍـ زلفي ً 100فط ثطآٍضز قسُ اؾتّ .وچٌيي ثِهٌؾَض تزعيِ ٍ تحليل اعالفبت اظ ضٍـ هسليبثي هقبزالت ؾبذتبضي زض ًطمافعاض
 Amosاؾتفبزُ قسُ اؾت .يبفتِّبي تحقيق حبکي اظ آى اؾت کِ هْوتطيي پيكطاىّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگطي ثبفت
تبضيري -فطٌّگي ؽطفيتّبي ثطٍىؾبظهبًي ،ؽطفيتّبي زضٍىؾبظهبًي ٍ ضَاثظ ٍ تقبضيف پطٍغُّب هيثبقٌس کِ ثِ تطتيت ضطيت حبنل
اظ هسل ؾبذتبضي ثطاي آًْب  0/56 ٍ 0/63 ،0/71ثِزؾت آهسُ اؾتّ .وچٌيي زض ثيي هتغيطّبي فطفي ًيع ثيكتطيي تأحيطگصاضي هطثَط ثِ
هتغيطّبي قکلگيطي تقبهل ًْبزي ثب ؾبيط ؾبظهبىّبي زٍلتي ٍ ذهَني زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي هحَض تبضيري -فطٌّگي،
تَاًبيي تقَيت هکبًيعمّبي ثَهي ٍ هحلي زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي ٍ قٌبذت ّسفوٌس هؿبئل ثبفت تبضيري ٍ
اًقغبفپصيطي زض ثطًبهِّبي ثبفت تبضيري زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي ثِ تطتيت ثب ضطايت  0/65 ٍ 0/72 ،0/77هيثبقس.
ياصگان کلیذی :هسيطيت گطزقگطي ،تَؾقِي گطزقگطي ،گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي ،قْط تجطيع.

مقدمه

اهطٍظُ گطزقگطي يکي اظ پَيبتطيي نٌقتّبي ذسهبتي زًيب هحؿَة هيقَز (اؾوبفيلظازُ ٍ ّوکبضاى ،)2:1397 ،کِ تأحيط ثؿعايي
زض ضقس ٍ پَيبيي اقتهبزي کكَضّب زاقتِ ٍ زض ثؿيبضي اظ کكَضّبي رْبى ،ثِ يکي اظ پيچيسُتطيي کؿت ٍ کبضّبي ثكطي تجسيل قسُ
اؾت ) .(Blancas et al, 2015:41; Gretzel et al, 2015:180; Manuel et al, 2017:526ايي نٌقت ثِفٌَاى فقبليتي چٌسٍرْي
ؾبظٍکبضي ثطاي افعايف اقتغبل ،کؿت زضآهس ٍ رصة اضظ ثِقوبض هيآيس (Lanza, 2003: 87; Tanguay et al, 2013:863; Blancas
 .1دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریسی شهری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران.
 .2اؾتبز گطٍُ رغطافيب ٍ ثطًبهِضيعي قْطيٍ ،احس هطًس ،زاًكگبُ آظاز اؾالهي ،هطًس ،ايطاىًَ(.يؿٌسُ هؿئَل)
Email: karim.dalir64@gmail.com– Tel: 09141156180

 .3استادیارگروه جغرافیا و برنامهریسی شهری ،واحد مرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مرند ،ایران.
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)et al, 2018:1191 Ridderstaat, 2019: 271؛ ثِ گًَِاي کِ عجق آذطيي آهبض اظ ّط  10قغل هْن زض زًيب ،يکي زض اضتجبط ثب نٌقت
گطزقگطي ثَزُ اؾت ) .(UNWTO1, 2019:1اظ اييضٍ کكَضّبي هرتلف ثِزًجبل ضاّکبضّبيي ثطاي تَؾقِي گطزقگطي هيثبقٌس؛
ثٍِيػُ کكَضّبيي کِ اقتهبزي ضقيف ٍ زض حبل گصاض زاضًس ،توطکع ثيكتطي ثط تَؾقِي ايي نٌقت ثِفٌَاى ضاّکبضي ثطاي ضقس ٍ تَؾقِ
ٍ ّوچٌيي اضظآٍضي هيًوبيٌس ) .(Tugcu, 2014:208اظ عطفي ،ثب تَرِ ثِ ايٌکِ هيعاى اضظـ افعٍزُ ٍ زضآهس حبنل اظ تَؾقِي
گطزقگطيً ،قكي فوسُ زض تَليس ًبذبلم هلي ٍ ثطذَضزاضي قْطًٍساى اظ هقيكت پبيساض زاضز (هْسٍي ٍ ّوکبضاى)296:1395 ،؛ ثٌبثطايي
اهطٍظُ التفبت ثِ هطاتت ٍ قکلگيطي گطزقگطي زض اًَاؿ هرتلف آى ،هَضز تَرِ کكَضّبي هرتلف قطاض گطفتِ اؾت (ّبقوي ٍ حؿيي-
پَض .)1 :1389 ،زض ايي ضاؾتب ،زض چٌس زِّي گصقتِ ،قْطّب ثِ فٌَاى يکي اظ هْنتطيي هقبنس گطزقگطي زض ثيي گطزقگطاى قٌبذتِ قسُ
( ٍ )Edvard et al, 2008:1032ثِ زًجبل آى ،گطزقگطي قْطي هَضز ثطضؾي ثؿيبضي اظ هحققبى قطاض گطفتِ اؾت (.)Potof, 2006:15
زضٍاقـ ٍرَز ثبفت تبضيري–فطٌّگي زض قْطّب ايي هطاکع ضا ثِفٌَاى يکي اظ انليتطيي هقهسّبي گطزقگطي هغطح ًوَزُ اؾت
) .(Haigh, 2020:2ثبفتّبيي کِ آحبض گطاىثْبيي اظ فطٌّگ ،زاًف هقوبضي ٍ قْطؾبظي ثَهي ثَزُ ٍ ثِفٌَاى رعئي اظ َّيت ارتوبفي
ّط قَم ٍ کكَضي تلقي هيقًَس .زض ايي ثيي اکخط قْطّبي ايطاى ثب زاضا ثَزى ثبفتّبي ؾٌتي-تبضيريٍ ،اققيت اًکبضًبپصيط قْطّبيي
ثِقوبض هيضًٍس کِ ٍارس پيكيٌِي تبضيري ّؿتٌس .فضَ ٍ فطنِاي اظ قْط کِ زض ظهبًي ًِچٌساى زٍض ثِ حيبت ذَز ازاهِ هيزازًس ٍ
پصيطاي ضفتٍآهسّب ٍ زازٍؾتسّبي هبزي ٍ هقٌَي هطزهبى آى ضٍظگبض ثَزًس (حجيجي .)55 :1389 ،ثب تَرِ ثِ اّويت تَؾقِي گطزقگطي
زض فهط حبضط ٍ ربيگبُ ثبفتّبي تبضيري-فطٌّگي زض تحقق ايي اهطّ ،سف اظ تحقيق حبضط قٌبؾبيي پيكطاىّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط
تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي قْط تجطيع هيثبقس تب ثسيي ٍؾيلِ ثب کبضثؿت ضاّکبضّبي ارطايي ثِ تَؾقِي گطزقگطي قْط
ثٍِيػُ گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي ًبئل آهس.
ثبفت تبضيري قْط تجطيع ثب ٍرَز پتبًؿيلي کِ زاضز ،زض حبل حبضط اظ کيفيت هحيغي ٍ فضبيي هغلَثي ثطذَضزاض ًيؿت .اظ اييضٍ تَرِ
ثِ ايي ثبفت زض ضاؾتبي ثبظآفطيٌي آى ٍ ّوچٌيي تَؾقِي گطزقگطي اظ اٍلَيتّبي هؿئَالى قْطي هحؿَة هيگطزز .ايي ثبفت ثب تَرِ
ثِ هطاکع ٍ پتبًؿيلّبي تبضيري-فطٌّگي اظ رولِ هؿزس کجَز ،ثبظاض تجطيع ،اضک فليكبُ ٍ ّ ...وِؾبلِ هيعثبى گطزقگطاى زاذلي ٍ ذبضري
ثَزُ کِ ايي اهط تَرِ ٍيػُ ثِ ؾبذتبض ّوگَى ايي هٌغقِ ٍ ايزبز اهکبًبت ٍ تؿْيالت هٌبؾت ضا هيعلجس .ثٌبثطايي تحقيق حبضط ثِزًجبل
پبؾرگَيي ثِ ؾؤال ظيط هيثبقس:
هْوتطيي پيكطاىّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي قْط تجطيع کساهٌس؟
پیشیىٍ تحقیق

زض ضاؾتبي گطزقگطي قْطي ٍ گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي هغبلقبت هتقسزي اًزبم گطفتِ اؾت .ثب ايي حبل قٌبؾبيي پيكطاىّبي
هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگطي ثٍِيػُ زض ثبفتّبي تبضيري-فطٌّگي ذأل پػٍّكي زض هغبلقبت پيكيي ثَزُ اؾت .زض ازاهِ ثِ
هْوتطيي پػٍّفّبي هطتجظ ثب هَضَؿ هَضز اقبضُ هيگطزز.
تيوَضي ٍ ّوکبضاى ( ،)1393زض پػٍّكي تحت فٌَاى فَاهل هؤحط ثط گطزقگطي هکبىّبي تبضيري قْطي ،ثبظاض تبضيري تجطيع ضا
هَضز ثطضؾي قطاض زازُاًس .ثطضؾيّبي پػٍّف ثيبًگط ٍضقيت هتَؾظ ثبظاض تبضيري تجطيع ثِ لحبػ گطزقگطي اؾت؛ ثِعَضيکِ ثب
هطتفـکطزى ضقفّب ٍ اظ ثيي ثطزى تْسيسّبي هَرَز هيتَاى کبضکطز گطزقگطي ثبظاض تجطيع ضا ثِ ؾغح فبلي اضتقبء زاز .قٌجطي ٍ ّوکبضاى
( ،)1394زض تحقيق ذَز ثِ اضظيبثي فَاهل هؤحط زض تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي قْط فطحآثبز پطزاذتِاًسً .تبيذ تحقيق ثيبًگط
ٍرَز يک اضتجبط هقٌيزاض ثيي فبهل اهکبًبت ٍ ذسهبت ضفبّي ٍ تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي قْط فطحآثبز هيثبقس ٍ ٍرَز
اهکبًبت ٍ ظيطؾبذتّبي گطزقگطي اضتجبط هؿتقيوي ثب تَؾقِي گطزقگطي زض ايي قْط زاضزًَ .يي ( ،)1396زض پػٍّف ذَز تحت
1 - World Tourism Organization
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فٌَاى تحليلي ثط احطات ثبظظًسُؾبظي ثبفتّبي تبضيري-فطٌّگي ثط تَؾقِي گطزقگطي ،هٌغقِ  8قْط تجطيع ضا هَضز ثطضؾي قطاض زازُ
اؾتً .تبيذ پػٍّف ًكبى هيزّس هْنتطيي قبذمّبي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگطي زض احط ثبظظًسُؾبظي ،قبذمّبي فضبيي–
فولکطزي ،قبذمّبي اقتهبزي ٍ قبذمّبي تبضيري–فطٌّگي هيثبقٌسّ .وچٌيي ظيتليي ٍ ثَض ،)2011( 1زض هقبلِاي ثب فٌَاى،
ثطضؾي اروبلي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي ،ثِ تَنيف گطزقگطي هيطاث پطزاذتِ ٍ ثيبى هيکٌٌس کِ گطزقگطي هيطاث ًَفي اظ
گطزقگطي تبضيري ٍ هيطاث فطٌّگي اؾت کِ قبهل ضٍيسازّب ٍ ركٌَاضُّبّ ٍ ،وچٌيي هکبىّب ٍ ربشثِّبي هطثَط ثِ هطزم اؾت کِ
ؾجک ظًسگي ٍ ؾٌت هطزم ضا زض گصقتِ ًكبى هيزّس .يبى ،)2019( 2زض تحقيق ذَز ضاّکبضّبي تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي
ضا هَضز ثطضؾي قطاض زازُ اؾت .ضاّکبضّبي ايي تحقيق فجبضتٌس اظ -1 :قٌبؾبيي چبلفّبي هَرَز زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي؛ -2
فْطؾتثٌسي ربشثِّبي تبضيري-فطٌّگي ٍ قطح هرتهطي اظ قرهيتّبي تبضيري يک هٌغقِ؛  -3هكبضکت توبهي شيًفقبى زض
تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي؛  -4ثبظاضيبثي ٍ تجليغبت هٌبؾت؛  -5تحقق هسيطيت يکپبضچِ ٍ ؾيؿتوي زض ضاؾتبي کٌتطل ٍ
ًؾبضت ثط تَؾقِي گطزقگطي .حبيقً ،)2020( 3يع زض پػٍّف ذَز ثِ ثطضؾي ؾيبؾتّبي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي زض هٌبعق زض
حبل تَؾقِ پطزاذتِ اؾتً .تبيذ ايي پػٍّف کِ زض قْط ؾبضاٍاک 4هبلعي اًزبم گطفتِ ًكبى هيزّس ،ؾيبؾتّبي رصة گطزقگطي زض
ايي قْط ثب ّسف کؿت ؾَزآٍضي هَرت ثيتفبٍتي ًؿجت ثِ اضتقبي اضظـّبي ؾٌتي-فطٌّگي گطزيسُ ٍ ؾٌتّب ٍ اضظـّب ثِ حبقيِ
ضاًسُ قسُاًس.
مباوی وظزی

اگطچِ قْطّب فوطي ثِ قسهت توسى ثكطيت زاضًس اهب قکَفبيي گطزقگطي قْطي ّوعهبى ثب ؽَْض فٌبٍضي زض حولًٍقل ٍ اعالفبت
اؾت ) .(King and Jago, 2003: 23اهطٍظُ قْط ثِ يک هطکع فطٌّگي تجسيل قسُ اؾت؛ ربيي ثطاي آضاهف ،هکبًي ثطاي ذطيس ،زيساض
زٍؾتبى ٍ گصضاًسى اٍقبت فطاغت ) .(Stefania et al, 2009:7انغالح گطزقگطي قْطي ًيع فقبليتّبي گطزقگطي ضا تَنيف هيکٌس
کِ زض هٌبعق قْطي ضخ هيزّس ٍ قبهل تقبهل گطزقگطاى ثب هحيظ قْطي اؾت (ظًگٌِ ٍ قوؽاهلل ظازُ .)155:1391 ،ثط ايي اؾبؼ
هطاکع قْطي ثِ فلت زاضا ثَزى ربشثِّبي تبضيري ٍ فطٌّگي ،غبلجبً هقبنس گطزقگطي هْوي هحؿَة هيقًَس .قْطّب ثب ربشثِّبي
هتٌَؿ قبهل :هَظُّب ،ثٌبّبي يبزثَز ،ؾبليّبي تئبتط ،اؾتبزيَمّبي ٍضظقي ،پبضکّب ،قْطثبظي ،هطاکع ذطيس ،هٌبعق ثب هقوبضي تبضيري ٍ
هکبىّبيي هطثَط ثِ حَازث هْن يب افطاز هكَْض ،ربشة گطزقگطاى ثؿيبضي ّؿتٌس .ثٌبثطايي ،حزن ظيبزي اظ اهکبًبت گطزقگطي ًؾيط:
هحل ؾکًَت ،ؾطٍ غصا ،اضتجبعبت حولًٍقل ٍ ؾبيط ذسهبت گطزقگطي ،زض قْطّب ٍاقـاًس کِ ثبظزيس کٌٌسگبى اظ هٌبعق اعطاف ٍ ،ذَز
قْط ،اظ آىّب اؾتفبزُ هيکٌٌس (پبپلي يعزي ٍ ؾقبيي .)188 :1393 ،هيتَاى گفت گطزقگطي قْطي تٌْب قکلي اظ گطزقگطي ًيؿت ثلکِ
ثركي اظ ٍيػگيّبي ؾٌتي ظًسگي قْط اؾت ) .(Howie, 2003:42گطزقگطي قْطي زض چْبضچَة الگَي فضبيي ،گًَِّبي هتفبٍتي
زاضز کِ ثط ثٌيبى ربشثِّبي هَرَز زض قْط ،ضٍيسازّب ٍ اًگيعُّبي گطزقگطي اؾتَاض اؾتً .قبط هسًؾط گطزقگطاى زض ؾفط ثِ قْطّب،
توبقبي ربشثِّبي تبضيري ،ثٌبّب ٍ پبضکّبي ثبظؾبظي قسُ ٍ چكناًساظ قکل گطفتِ اظ قْطّب اؾت ) .(Aitchin, 2002:9فالٍُ ثط
ربشثِّبي فيٌي هَرَز ،ضٍيسازّب ٍ اًگيعُّبي شٌّي ًبقي اظ ايي ضٍيسازّب ًيع هيتَاًس رطيبى گطزقگطي ضا زض قْط قکل زّس (فؾيوي
ٍ ّوکبضاى .)76 :1390 ،ضٍيسازّبيي کِ ثطگطفتِ اظ تبضيد ٍ فطٌّگ يک هٌغقِ هيثبقس .اظ اييضٍ تبضيد ٍ فطٌّگ هيتَاًس زض رصة
گطزقگط ثِ يک هقهسً ،قف هْوي ايفب کٌسّ .وچٌيي تَضيؿن فطٌّگي هيتَاًس زضثطگيطًسُي ارطاي فؿتيَالّبي هصّجي ،ثبظزيس اظ آحبض
تبضيري ٍ يبزثَزّب ،ارطاي ٌّطّبي ًوبيكي ،هَظُ ٍ هيطاثّبي عجيقي ثبقس ( .)Raj, 2003: 17ثٌبثطايي هيتَاى ثب قٌبذت زضؾت
هَضَؿ فطٌّگ ٍ تَضيؿن فطٌّگي ثِ ايي ٍاققيت ضؾيس کِ حفؼ انبلتّبي فطٌّگي ٍ تبضيري ّوطاُ ثب ايزبز اهکبًبت ضفبّي ٍ آؾبيف
1 -Zeitlin & Burr
2 - Yan
3 - Haigh
4 - Sarawak
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ضٍاًي ثطاي تَضيؿتّبّ ،ط زٍ ؾَيِ ايي هجبزلِي پطاّويتً ،فـ هَضز ًؾط ضا ذَاٌّس ثطز (روبلي .)107 :1390 ،زض ضاؾتبي تَؾقِي
گطزقگطي ًيبظ ثِ يک ًؾبم هسيطيتي قَي زض ظهيٌِي ثْطٍُضي گطزقگطي ٍ چْبضچَة فطضِ ٍ تقبضب ثب تأکيس ثط تَؾقِي پبيساض اؾت
(پبپلي يعزي ٍ ؾقبيي .)67:1393 ،زض ايي ضاؾتب اهطٍظُ ضٍـ ثطًبهِضيعي قسُي هسيطيتي ثطاي تَؾقِي گطزقگطي زض ؾغَح هرتلف
ثِنَضت يک انل زض ثؿيبضي اظ ًقبط پصيطفتِ قسُ اؾت.

شکل ( .)1مذل مفًُمی تحقیق (بزوامٍریشی ي مذیزیت گزدشگزی)

هٌجـً( :گبضًسگبى)1399 ،

زازُ ٍ ضٍـّب
ضٍـ تحقيق زض هغبلقِي حبضط اظ ًؾط ّسف ،کبضثطزي ،اظ ًؾط قيَُي ارطا ،پيوبيكي ٍ اظ ًؾط ظهبًي ،هقغقي اؾت .ثسييهٌؾَض اثتسا
ثِنَضت اؾٌبزي ٍ هطارقِ ثِ پػٍّفّبي هطثَط ثِ گطزقگطي قبذمّبي هَضز ًيبظ اؾترطاد ٍ ثِهٌؾَض ؾٌزف پيكطاىّبي
تأحيطگصاض هسيطيتي ثط تَؾقِي گطزقگطي اظ هسيطاى ،هؿئَالى ٍ کبضقٌبؾبى قْطزاضي هٌغقِي تبضيري-فطٌّگي تجطيع (هٌغقِ )8
پطؾكگطي ثِفول آهسُ اؾت .ثٌبثطايي ربهقِي آهبضي تحقيق هسيطاى ،هؿئَالى ٍ کبضقٌبؾبى قْطزاضي هٌغقِي تبضيري-فطٌّگي تجطيع
(حسٍز ً 300فط) ثَزُ ٍ حزن ًوًَِ ثط اؾبؼ ضٍـ زلفي ً 100فط ثطآٍضز قسُ اؾت کِ ضٍـ زؾتطؾي ثِ حزن ًوًَِ ثط هجٌبي الگَي
ّسفوٌس هيثبقس .ثِهٌؾَض تزعيِ ٍ تحليل اعالفبت تحقيق ًيع اظ ضٍـ تحليل هقبزالت ؾبذتبضي زض ًطمافعاض  Amosاؾتفبزُ قسُ اؾت.
قبذمّبي هَضز اؾتفبزُ زض ايي تحقيق ثِ قطح رسٍل قوبضُ  1هيثبقس.
جذيل ( .)1پیشزانَای تأثیزگذار مذیزیتی بز تًسعٍی گزدشگزی ي کذبىذی آوُا
پیشزانَا

ؽطفيتّبي
زضٍىؾبظهبًي

گًیٍَا

اذتهبل ثَزرِي هٌبؾت زض ؾبظهبى ثِهٌؾَض تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي  ،A1گطايف هسيطيت هٌغقِي ثبفت
تبضيري-فطٌّگي ثِ تَؾقِي گطزقگطي  ،A2ثْجَز ضٍـّب ٍ اقساهبت ثطاؾبؼ فلن ضٍظ  ،A3پصيطـ ضٍيکطزّبي هتٌَؿ
زض ًؾبم هسيطيتي ثبفت تبضيري  ،A4تَاًبيي تقَيت هکبًيعمّبي ثَهي ٍ هحلي زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-
فطٌّگي ٍ ،A5رَز ًؾبمّبي اعالفبتي پَيب ٍ تأکيس ثط رصة افطاز ثط اؾبؼ نالحيت زاًكي  ،A6اؾتفبزُي هققَالًِ اظ
هٌبثـ ٍ اهکبًبت زض ضاؾتبي اضتقبي ثبفت تبضيري ٍ تَؾقِي گطزقگطي .A7

اضظيبثي پيكطاىّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگطي تبضيري -فطٌّگي.....



ؽطفيتّبي
ثطٍىؾبظهبًي

قکلگيطي تقبهل ًْبزي ثب ؾبيط ؾبظهبىّبي زٍلتي ٍ ذهَني زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي هحَض تبضيري-فطٌّگي
 ،B1ثبظاضيبثي ٍ تجليغبت هٌبؾت ربشثِّبي گطزقگطي هحَض تبضيري-فطٌّگي  ،B2هكبضکت زض تهوينگيطيّب ٍ تأکيس ثط
کبض گطٍّي ثييؾبظهبًي زض اهَض ثبفت تبضيري ٍ تَؾقِي گطزقگطي  ،B3هكبضکت ٍ تؿْيلگطي ثييًْبزي زض
ؾبظهبىّبي هتَلي اهَض ثبفت تبضيري زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي ٍ ،B4رَز ّوبٌّگي هيبى هطاکع اذص تهوينّبي
کليسي ٍ اؾبؾي ثييؾبظهبًي  ،B5ؾطهبيِگصاضي ثرف ذهَني زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي هحَض تبضيري-فطٌّگي
 ،B6ثْطُگيطي اظ اهکبًبت ؾبظهبى هيطاث فطٌّگي اؾتبى زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي هحَض تبضيري-فطٌّگي .B7

ضَاثظ ٍ تقطيف
پطٍغُّب

تأکيس پطٍغُّب ٍ عطحّب ثط تَؾقِي حولًٍقل فوَهي ٍ پيبزُهحَضي زض ثبفت تبضيري ٍ اتهبل ربشثِّبي گطزقگطي ثِ
يکسيگط  ،C1قٌبذت ّسفوٌس هؿبئل ثبفت تبضيري ٍ اًقغبفپصيطي زض ثطًبهِّبي ثبفت تبضيري زض ضاؾتبي تَؾقِي
گطزقگطي ً ،C2ؾبضت زقيق زض ذهَل ضفبيت آيييًبهِّب ٍ ثرفًبهِّب ثبظآفطيٌي ثبفت تبضيري زض ضاؾتبي تَؾقِي
گطزقگطي ّ ،C3وطاؾتبيي اّساف ثلٌسهست پطٍغُّبي قْطي ثب تَؾقِي گطزقگطي  ،C4تَاًبيي تقَيت هکبًيعمّبي
ؾٌتي ٍ تلفيق آى ثب تزطثيبت هَفق رْبًي زض پطٍغُّبي قْطي ٍ تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي  ،C5تأکيس ثط
اّساف چٌسثقسي (ارتوبفي ،اقتهبزي ،کبلجسي) زض عطحّب ٍ پطٍغُّبي قْطي ٍ ثبفت تبضيري زض ضاؾتبي تَؾقِي
گطزقگطي ّ ،C6وطاؾتب ثَزى پطٍغُّب ٍ عطحّبي فطازؾت ثب عطحّبي ثبفت .C7
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هٌجـ( :هغبلقبت اؾٌبزي ًگبضًسگبى)1399 ،

ّوچٌيي زض ايي تحقيق ثِهٌؾَض ؾٌزف افتجبض زضًٍي ًيع اثتسا اظ ضٍـ افتجبض هحتَا ثطاي افعايف افتجبض پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت.
زض ايي ضاؾتب ثب اؾتفبزُ اظ هقيبؼّبي آظهَى قسُ زض پػٍّفّبي هطثَط ثِ گطزقگطي ٍ ّوچٌيي ًؾطذَاّي اظ اؾبتيس ٍ کبضقٌبؾبى
هترهم زض ايي ظهيٌِ گبم اٍل ثطزاقتِ قس .ؾپؽ پطؾكٌبهِي تسٍيي قسُ عي زٍ هطحلِ هقسهبتي ٍ ًْبيي تکويل گطزيس ٍ ثب ثطضؾي
پبؾدّبي ثِ زؾت آهسُ اظ  30پطؾكٌبهِي هقسهبتي ٍ اًزبم هحبؾجبت آهبضي الظم ،پطؾكٌبهِ ًْبيي تسٍيي گطزيسّ .وچٌيي رْت
تحليل ٍ ثطضؾي هيعاى نحت ؾؤاالت پطؾكٌبهِ ٍ ؾٌزف ؾغح هٌبؾجت اثعاض تحليل ،ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ تحليل قبثليت اعويٌبى1
ضطايت آلفبي توبهي ؾؤاالت هحبؾجِ گطزيسُ اؾت .ثط اؾبؼ هحبؾجبت نَضت گطفتِ ضطايت آلفبي 2توبهي ؾؤاالت پطؾكٌبهِ ثعضگ تط
اظ  0/70ثَزُ اؾت.
معزفی محذيدٌی مًرد مطالعٍ

هحسٍزُي ثبفت قسيوي ٍ تبضيري کالىقْط تجطيع ،قسيويتطيي قؿوت قْط (اغلت قجل اظ  1300قوؿي) ضا تكکيل هيزّس .ثبفت
قسين ٍ تبضيري فوستبً ذَزاًگيرتِ ٍ ذَزؾبظهبىيبفتِ ثَزُ ٍ زاضاي ؾبذتبضّبي ّوپيًَس ٍ اًساهَاضُي (اضگبًيگ) هيثبقس .قْط اثتسا زض
زضٍى ايي هحسٍزُ قکل گطفتِ ٍ ضٍثِ تکبهل گعاضزُ اؾت .اظ اييضٍ ،ايي هحسٍزُ زضثطگيطًسُي يبزهبىّب ٍ ًوبزّبي تبضيري قْط ًيع
هيثبقس .هكرهِي فوسُي آى هطکعيت تبضيري ،تزبضي ،ازاضي ،تفطيحي ٍ ًؾبيط آى زض ؾغح قْط اؾتٍ .رَز هزوَفِي نبحتاالهط،
هؿزس ربهـ ٍ ثبظاض کِ اؾترَاىثٌسي قْط ضا تكکيل زازُ ،ثيبًگط اّويت ٍ ًقف ايي هحسٍزُ زض اًقکبؼ َّيت ٍ تبضيد قْط هيثبقس.
ايي ثبفت اظ آى هَققي کِ اٍليي ذيبثبىّب ثِهٌؾَض تأهيي فجَض ٍ هطٍض ٍؾبيظ ًقليِي ؾَاضُ ،پيکط قْط ضا زضًَضزيسًس ،تقطيف گطزيس .ثِ
فجبضت ثْتطٍ ،رَز ثبفت قسين ثب هساذالت قْطؾبظي هسضى هقٌب ٍ هفَْم يبفت .هؿبحت ايي ثبفت اظ قْط ّ 21کتبض ثب روقيتي ثبلغ ثط
ً 35000فط ثَزُ اؾت (ًَيي.)139:1396 ،

1 - Reputation of places
2 - Deep Interview
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شکل ( .)2مًقعیت بافت تاریخی کالنشُز تبزیش در پیًوذ با سایز بافتَا

هٌجـً( :گبضًسگبى)1399 ،

تجشیٍ ي تحلیل دادٌَا

زض ضاؾتبي قٌبؾبيي پيكطاىّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي اظ ضٍـ هسليبثي هقبزالت ؾبذتبضي
اؾتفبزُ قسُ اؾت .پؽ اظ روـآٍضي اعالفبت رْت هكرم کطزى ايي هَضَؿ کِ قبذمّبي اًساظُگيطي (هتغيطّبي هكبّسُقسُ) تب
چِ اًساظُ ثطاي ؾٌزف هتغيطّبي پٌْبى قبثلقجَل ّؿتٌس ،هيثبيؿت زض اثتسا توبهي هتغيطّبي هكبّسُ قسُي هطثَط ثِ هتغيطّبي پٌْبى
ثِعَض هزعا ،آظهَى قًَس .قبذمّبي کلي ثطاظـ ثطاي الگَّبي اًساظُگيطي ثب ثِکبضگيطي ًطمافعاض  AMOSزض رسٍل  2ثيبىقسُ اؾت.
جذيل ( .)2شاخصَای کلی بزاسش بزای الگًَای اوذاسٌگیزی
هتغيطّب
ؽطفيتّبي زضٍىؾبظهبًي
ؽطفيتّبي ثطٍىؾبظهبًي
ضَاثظ ٍ تقبضيف پطٍغُّب

X2/df
1/32
1/57
1/44

GFI
0/924
0/941
0/935

IFI
0/939
0/908
0/926

NFI
0/917
0/936
0/952

CFI
0/937
0/924
0/947

RMSEA
0/02
0/02
0/01

هٌجـ( :يبفتِّبي تحقيق)1399 ،

يکي اظ قبذمّبي هقتجط کِ ثطاي ثطاظًسگي هسل ثِ کبض هيضٍز  ،GFIيب قبذم ًيکَيي ثطاظـ اؾت .ايي قبذم ضا هيتَاى
هكرهِي هكبثِ ثب ضطيتِ تقييي زض ضگطؾيَى چٌسهتغيطُ زض ًؾط گطفتّ .طچِ  GFIثِ فسز يک ًعزيکتط ثبقس ،الگَي زازُّب ثطاظـ
ثْتطي زاضزّ .وچٌيي ؾِ قبذم زيگط IFI ،يب قبذم ثطاظـ افعايكي NFI ،يب قبذم ثطاظـ ٌّزبضقسُ ٍ  CFIيب قبذم ثطاظـ
تغجيقي ثيي نفط ٍ يک قطاض زاضًس ٍ ّط چِ ثِ فسز يک ًعزيکتط ثبقٌس ،کبضايي هسل ثيكتط ذَاّس ثَز .قبذم ضيكِي زٍم هيبًگيي
هطثقبت ذغبي ثطآٍضز يب ً RMSEAيع يکي زيگط اظ قبذمّبي ثطاظًسگي هسل اؾت کِ زض الگَّبي قبثلقجَل هقساض  0/08يب کوتط زاضز.
ثطاظـ الگَّبيي کِ هقبزيط ثبالتط اظ  0/1زاضًس ،ضقيف ثطآٍضز هيقًَسّ .وبىعَض کِ زض رسٍل قوبضُ  2هكبّسُ هيقَز ،هقساض ايي
قبذم ثطاي الگَي اًساظُگيطي کوتط اظ  0/08اؾت کِ ًكبىزٌّسُي ثطاظـ هٌبؾت الگَّب ،تَؾظ زازُّب اؾت .زض ًْبيت ،ثب تَرِ ثِ
هغبلت يبزقسُ هيتَاى ًتيزِ گطفت الگَّبي اًساظُگيطي (هتغيطّبي هكبّسُقسُ) ثطاظـ ذَثي زاضًس ٍ ثِ ايي هقٌبؾت کِ هتغيطّبي
آقکبض ثِذَثي هيتَاًٌس هتغيطّبي پٌْبى ضا اًساظُگيطي کٌٌس.
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ّوچٌيي ثطاظـ هسلّبي اًساظُگيطي ثب ؾِ هقيبض پبيبيي قبذم (ضطايت ثبضّبي فبهلي ،آلفبي کطًٍجبخ ٍ پبيبيي تطکيجي يب ،)CR
ضٍايي ّوگطا ٍ ضٍايي ٍاگطا ثطضؾي هيقَز .اثتسا ثبض فبهلي گَيِّب ثطضؾي قسُ اؾتً .تبيذ ًكبى هيزّس ثبض فبهلي ّوِي گَيِّب ثيكتط
اظ  0/5اؾت کِ ًكبىزٌّسُي هٌبؾت ثَزى ايي هقيبض اؾت .ؾبيط ًتبيذ هطثَط ثِ پبيبيي تطکيجي ،آلفبي کطًٍجبخ ٍ ضٍايي ّوگطا ًيع زض
رسٍل  3ثيبىقسُ اؾت.
جذيل ( .)3بزاسش مذلَای اوذاسٌگیزی
هتغيط

ؽطفيتّبي
زضٍىؾبظهبًي

ؽطفيتّبي
ثطٍىؾبظهبًي

ضَاثظ ٍ تقبضيف
پطٍغُّب

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

ثبض فبهلي
0/752
0/764
0/659
0/745
0/722
0/683
0/641
0/721
0/763
0/659
0/744
0/813
0/741
0/863
0/776
0/804
0/652
0/718
0/735
0/758
0/671

آلفبي کطًٍجبخ
0/657
0/734
0/776
0/644
0/681
0/52
0/837
0/673
0/834
0/679
0/755
0/736
0/849
0/719
0/733
0/903
0/823
0/745
0/726
0/809
0/763

پبيبيي تطکيجي
0/762
0/807
0/825
0/711
0/682
0/793
0/816
0/738
0/752
0/683
0/729
0/740
0/638
0/688
0/752
0/708
0/749
0/731
0/746
0/689
0/720

AVE
0/603
0/576
0/640
0/715
0/759
0/734
0/591
0/614
0/673
0/596
0/745
0/691
0/723
0/716
0/789
0/708
0/654
0/596
0/644
0/679
0/721
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ثط اؾبؼ ًتبيذ آهبضي ٍ ّوچٌيي هسل تحليل هقبزالت ؾبذتبضي زض ًطمافعاض  AMOSهسل ؾبذتبضي تحقيق ثِ قطح قکل قوبضُ 3
هيثبقس.
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شکل ( .)3مذل ساختاری تحقیق

هٌجـ( :يبفتِّبي تحقيق)1399 ،

ثط اؾبؼ ًتبيذ ثِزؾت آهسُ اظ هسل ؾبذتبضي قبثل ثيبى اؾت کِ هْوتطيي پيكطاىّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگطي
ثبفت تبضيري-فطٌّگي ثِ تطتيت ؽطفيتّبي ثطٍىؾبظهبًي ،ؽطفيتّبي زضٍىؾبظهبًي ٍ ضَاثظ ٍ تقبضيف پطٍغُّب هيثبقٌس کِ ثِ تطتيت
ضطيت حبنل اظ هسل ؾبذتبضي ثطاي آًْب  0/56 ٍ 0/63 ،0/71ثَزُ اؾتّ .وچٌيي زض ثيي هتغيطّبي فطفي ًيع ثيكتطيي تأحيطگصاضي
هطثَط ثِ هؤلفِّبي قکلگيطي تقبهل ًْبزي ثب ؾبيط ؾبظهبىّبي زٍلتي ٍ ذهَني زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي هحَض تبضيري-
فطٌّگي ،تَاًبيي تقَيت هکبًيعمّبي ثَهي ٍ هحلي زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي ٍ قٌبذت ّسفوٌس هؿبئل ثبفت
تبضيري ٍ اًقغبفپصيطي زض ثطًبهِّبي ثبفت تبضيري زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي ثِ تطتيت ثب ضطايت  0/65 ٍ 0/72 ،0/77هيثبقس.
قبذمّبي ثطاظـ  RMSEA ٍ CFI ،NFI ،GFIثطاي هسل ؾبذتبضي ًيع ثِ تطتيت  0/02 ٍ 0/904 ،0/940 ،0/927ثِزؾتآهسُ
اؾت کِ زض هحسٍزُي قبثلقجَل قطاض زاضًس ٍ هسل ثطاظـ ثؿيبض ذَثي زاضز.
پؽ اظ ثطضؾي ٍ تأييس الگَّبي اًساظُگيطي ثطاي آظهَى هقٌبزاضي فطضيِّب زٍ قبذم رعئي هقساض ثحطاًي ٍ  Pثِکبض گطفتِ قسُ
اؾت .ثط اؾبؼ ؾغح هقٌبزاضي  0/05هقساض ثحطاًي هيثبيؿت ثيكتط اظ  1/96ثبقس ،هقساض پبضاهتط کوتط اظ ايي زض الگَ ،ثب اّويت قوطزُ
ًويقَزّ .وچٌيي ،هقبزيط کَچکتط اظ  0/05ثطاي هقساض  Pحبکي اظ تفبٍت هقٌبزاض هقساض هحبؾجِقسُ ثطاي ٍظىّبي ضگطؾيًَي ثب هقساض
نفط زض ؾغح  95زضنس اعويٌبى اؾت .فطضيِّب ثِ ّوطاُ ضطيت ضگطؾيًَي ٍ هقبزيط قبذمّبي رعئي هطثَط ثِ ّط فطضيِ زض رسٍل
 4ثيبىقسُ اؾت.
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جذيل ( .)4ضزیب رگزسیًوی ي مقادیز شاخصَای جشئی مزبًط بٍ فزضیٍَا
فطضيِ
ؽطفيتّبي زضٍىؾبظهبًي تأحيط هقٌيزاضي ثط تَؾقِي
گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي زاضز.
ؽطفيتّبي ثطٍىؾبظهبًي تأحيط هقٌيزاضي ثط تَؾقِي
گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي زاضز.
ضَاثظ ٍ تقبضيف پطٍغُّب تأحيط هقٌيزاضي ثط تَؾقِي
گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي زاضز.

ضطيت
ضگطؾيًَي

هقساض
ثحطاًي

P

ذغبي
اؾتبًساضز

ًتيزِ

0/561

2/59

0/000

0/121

تأييس

0/640

3/27

0/001

0/064

تأييس

0/473

2/17

0/001

0/091

تأييس
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بحث ي بزرسی

ثب تَرِ ثِ ًتبيذ هؿترطد هيتَاى گفت کِ زض ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي تجطيع ًيبظ ثِ يک ضٍيکطز يکپبضچِ زض
ثطًبهِّب ٍ پطٍغُّب احؿبؼ هيگطزز ٍ ايي هْن اظ عطيق افعايف ؽطفيتّبي ؾبظهبًي (قْطزاضي هٌغقِي تبضيري-فطٌّگي) ٍ تحقق
تقبهل ٍ هكبضکت ًْبزي ٍ ّوچٌيي هكبضکت هطزهي قبثل زؾتيبثي هيثبقس .اظ عطفي ثبيؿتي فٌبٍضي اعالفبت هٌبؾت زض ضاؾتبي
ثبظاضيبثي ٍ تجليغبت گطزقگطي تبضيري-فطٌّگي ٍ قٌبذت زقيق اظ تطريحبت گطزقگطاى هجسأ نَضت پصيطز .زض ًْبيت ًيع ثب تَرِ ثِ
ؾٌتّب ٍ فطٌّگّب ٍ ثطگعاضي اًَاؿ ركٌَاضُّب ٍ هطاؾن ذيبثبًي ثِ افعايف رصاثيت قْط ٍ ربشثِّبي تبضيري-فطٌّگي افعٍزّ .وچٌيي
ثطضؾي هقبيؿِاي يبفتِّبي تحقيق ثب هغبلقبت پيكيي ًيع ًكبى هيزّس کِ تأحيط پيكطاىّبيي ّوچَى هسيطيت ؾيتوي ٍ يکپبضچِ ٍ
ثطًبهِضيعي چٌسثقسي (تيوَضي ٍ ّوکبضاى ،1393 ،يبى ٍ 2019 ،حبيق ٍ )2020 ،ثبظاضيبثي ٍ تجليغبت هٌبؾت (ًَيي ،)1396 ،ثط تَؾقِي
گطزقگطي ًقغِ اقتطاک تحقيق حبضط ثب پيكيٌِي هغبلقبتي هيثبقس .اظ عطفي ثْطُگيطي اظ پيكطاىّبي هسيطيتي (ؽطفيتّبي
زضٍىؾبظهبًي ٍ ثطٍىؾبظهبًي) ٍ تأکيس ثط تقبضيف ٍ ضَاثظ پطٍغُّب تفبٍت انلي ثب هغبلقبت گصقتِ هحؿَة هيگطزز کِ زض ًتبيذ
هؿترطد تأحيطگصاض هيثبقٌس.

شکل ( .)4الگًی مذیزیت تًسعٍی گزدشگزی تاریخی-فزَىگی
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وتیجٍگیزی

زض چٌس زِّي گصقتِ گطزقگطي تغييطات هتٌَؿ ٍ هساٍهي ضا تزطيِ کطزُ اؾت ٍ تجسيل ثِ يکي اظ ثعضگتطيي ثرفّبي اقتهبزي
قسُ اؾت .يکي اظ هْوتطيي فَاهل هؤحط زض تَؾقِي گطزقگطي پبيساض زض ّط هٌغقِ ،چگًَگي هسيطيت فقبليتّبي هطتجظ ثب آى اؾت.
ثسيينَضت کِ ثحج هسيطيت ،ثرف هْن زض ثطًبهِضيعي ٍ ثِفٌَاى پبيِ ٍ اؾبؼ کبضّب اؾت کِ فول ّسايت ٍ کٌتطل يک کبض يب
ؾبظهبى هيثبقسّ .وچٌيي هسيطيت زض ثطگيطًسُي ًگطـ ًؾبمهٌسي اؾت کِ زض آى پَيبيي گطزقگطي زض چْبضچَة فطضِ ٍ تقبضب ثب
تأکيس ثط پبيساضي ٍ ؾَزهٌسي اقتهبزي ٍ پيبهسّبي ارتوبفي گطزقگطي هسًؾط قطاض هيگيطز .اظ عطفي ثب تَرِ ثِ تغييطات گؿتطزُ زض
قْطّبي اهطٍظي ٍ فسم ثطًبهِضيعي هٌؿزن ثٍِيػُ زض ثبفتّبي تبضيري-فطٌّگي ،زض حبقيِ قطاض گطفتي ايي ثبفتّبي ثباضظـ کِ ًقف
هحَضي زض تَؾقِي گطزقگطي ضا ثطفْسُ زاضًس ،گطزيسُ اؾت .ثب تَرِ ثِ اّويت ثحج گطزقگطي ٍ ًقف پطاّويت ثبفتّبي تبضيري-
فطٌّگي زض ايي فطنِّ ،سف اظ تحقيق حبضط قٌبؾبيي پيكطاىّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگط تبضيري-فطٌّگي تجطيع
هيثبقسً .تبيذ تحقيق حبکي اظ آى اؾت کِ زض ٍّلِي اٍل تأحيطگصاضتطيي پيكطاى ؽطفيتّبي ثطٍىؾبظهبًي (ؽطفيتؾبظي ثطٍىؾبظهبًي)
هيثبقس کِ ايي اهط ًبقي اظ تساذل ٍؽبيف ؾبظهبىّب ٍ ًْبزّبي هرتلف زض ثبفت تبضيري-فطٌّگي ٍ تَؾقِي گطزقگطي هيثبقس .زض
ايي ضاؾتب ًيبظ ثِ هسيطيت ؾيؿتوي ٍ يکپبضچِ زض ثبفت تبضيري-فطٌّگي ٍ تَؾقِي گطزقگطي احؿبؼ هيگطزز کِ ثبفج قکلگيطي
هكبضکت ،تقبهل ٍ تؿْيلگطي ًْبزي ؾبظهبىّبي زٍلتي ٍ ذهَني قسُ ٍ ثِ ّوبٌّگي زض تهوينّبي اؾبؾي ،ثبظاضيبثي ٍ تجليغبت
هٌبؾت زؾت يبفت .زض ٍّلِي زٍم تأحيطگصاضتطيي پيكطاى ؽطفيتؾبظي ًْبزي (ؽطفيتّبي زضٍىًْبزي) هيثبقس کِ زض ايي ضاؾتب ًيبظ ثِ
ثْجَز ضٍـّب ٍ اقساهبت ثطاؾبؼ فلن ضٍظ ،پصيطـ ضٍيکطزّبي هتٌَؿ زض ًؾبم هسيطيتي ،تَاًبيي تقَيت هکبًيعمّبي ثَهي ٍ هحلي ٍ
اؾتفبزُي هققَالًِ اظ هٌبثـ ٍ اهکبًبت هيثبقس .زض ًْبيت ًيع ؾَهيي پيكطاى تأحيطگصاض ضَاثظ ٍ تقطيف پطٍغُّب هيثبقس کِ اظ عطيق
فَاهلي چَى تأکيس ثط تَؾقِي حولًٍقل فوَهي ٍ پيبزُهحَضي ،قٌبذت ّسفوٌس هؿبئل ثبفت تبضيري ثب ضٍيکطز آيٌسُپػٍّيً ،ؾبضت
زقيق زض ذهَل ضفبيت آيييًبهِّب ٍ ثرفًبهِّب ٍ تأکيس ثط اّساف چٌسثقسي (ارتوبفي ،اقتهبزي ،کبلجسي) هَرجبت اضتقبي ثبفت
تبضيري ٍ ثِ تجـ آى تَؾقِي گطزقگطي ضا فطاّن ذَاّس آٍضز.
زض ضاؾتبي تحقق پيكطاىّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگطي ثبفت تبضيري-فطٌّگي تجطيع هيتَاى ضاّکبضّبي ظيط ضا زض
زؾتَضکبض ًؾبم هسيطيتي ثٍِيػُ حَظُي گطزقگطي گٌزبًس:
ثؿتطؾبظي تحقق هسيطيت ؾيؿتوي ٍ ٍاحس ٍ رلَگيطي اظ ضًٍس هسيطيتي توطکعگطا ٍ تکٌَکطاتگطا :ثِعَض کلي هْوتطيي هكکل ًؾبم
هسيطيتي قْط تجطيع (ّوبًٌس ؾبيط قْطّبي ايطاى) ،غلجِي ضٍح تکٌَکطاؾي ٍ توطکعگطا هيثبقس کِ زض حَظُي گطزقگطي ًيع هكَْز
اؾت .ثسييهٌؾَض ثب ايزبز ؾبظهبًي هؿتقل تحت فٌَاى ؾبظهبى اهَض گطزقگطي ٍ ثب ايزبز قَاًيي ههَة زض ؾبيط ؾبظهبىّبي هطتجظ ثب
اهَض قْط ٍ گطزقگطي (ثِفٌَاى هخبل قْطزاضي هٌغقِ ثبفت تبضيري-فطٌّگي) ،ثبيؿتي ثِ يکپبضچِ ًوَزى اّساف ٍ ثطًبهِّب اقسام ًوَز.
زض ايي ضاؾتب ضطٍضي اؾت ّط ؾبظهبًي کِ ًقكي زض اهَض گطزقگطي زاضز ،ثب هكرم کطزى ربيگبُ ذَز ثطًبهِّب ٍ پيكٌْبزّبي ذَز ضا ثب
اضگبى انلي (ؾبظهبى اهَض گطزقگطي) ّوبٌّگ ؾبظز.
ؽطفيتؾبظي ًْبزي :يکي اظ هْوتطيي هكکالت ؾبظهبىّبي زٍلتي ٍ فسم ثْطُگيطي اظ افطاز ثب نالحيت زاًكي هٌبؾت ٍ فسم
قٌبذت ّسفوٌس هؿبئل ٍ اًقغبفپصيطي زض عطحّب ٍ پطٍغُّب هيثبقس .زض ايي ضاؾتب ضطٍضي اؾت کِ ثطًبهِضيعي پبييي ثِ ثبال ٍ ثب
هكبضکت هطزهي ٍ ًْبزّبي ذهَني زض ضاؾتبي قٌبذت زقيق هؿبئل تحقق يبثسّ .وچٌيي ضطٍضي اؾت کِ اعالفبت گطزقگطاى ٍ
ربشثِّبي گطزقگطي زض زٍضُّبي هقيي ثطٍظضؾبًي گطزًس.
زٍ ضاّکبض اٍل زض ضاؾتبي تغييطات ؾبذتبضي ثلٌسهست هيثبقس ،ثب ايي ٍرَز هيتَاى ثِنَضت هقغقي ٍ ثطًبهِّبي هيبىهست زض
ضاؾتبي تَؾقِي گطزقگطي ايي هَاضز ضا ثِکبض ثؿت :ذهَنيؾبظي گطزقگطي ٍ تفَيض اذتيبض ثِ ؾبظهبىّبي ذهَني ٍ هطزهي،
اضظيبثي هٌبؾت اظ هجسأّبي گطزقگطاى ٍ تطريحبت آًْب ،تجلغبت ٍ ثبظاضيبثي هٌبؾت.

اضظيبثي پيكطاىّبي هسيطيتي تأحيطگصاض ثط تَؾقِي گطزقگطي تبضيري -فطٌّگي.....
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