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 2 جَاز بذرافطاى

 3 زًضایهْزضاز طَالب

 چکیسُ

ربٔقٝ ٌطزقٍطي يه فبُٔ ٟٔٓ زض ٔسيطيت ٌطزقٍطي  تٛؾقٝ اظ ارتٕبفبت ٔحّيحٕبيت 
. وٙس ثبظي ٚ ثٝ تجـ ثط ٔقيكت پبيساض ذب٘ٛاضٞب آٖٟٕٔي زض تٛؾقٝ تٛا٘س ٘مف ت وٝ ٔياؾٔحٛض 

ّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ اضتجبط آٖ ثب ٔقيكت پبيساض ثطضؾي حٕبيت ارتٕبفبت ٔح ٔغبِقٝ ٞسف ايٗ
تحّيّي اؾت.  -ثبقس. تحميك حبضط اظ ٘ؾط ٞسف، وبضثطزي ٚ ضٚـ ا٘زبْ آٖ، تٛنيفيضٚؾتبيي ٔي

    ٘بٔٝ ثٛزٜ اؾت. ربٔقٝ آٔبضي ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبٞبي قٟطؾتبٖ چبثٟبض ٞب پطؾفاثعاض ٌطزآٚضي زازٜ
ٌيطي ٛاض ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ وٛوطاٖ ٚ ثٝ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝؾطپطؾت ذب٘ 345. (=3441Nثبقس )ٔي

ته  tٞب، اثتسا ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ تهبزفي ؾبزٜ ثٝ فٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة قس. ثطاي تحّيُ زازٜ
اي ثٝ ثطضؾي ٔيعاٖ حٕبيت ٔطزْ ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي پطزاذتٝ قس. ثطاي ثطضؾي احطات ٕ٘ٛ٘ٝ

ض تٛؾقٝ ٌطزقٍطي اظ ٔسَ تحّيُ ٔؿيط، ٚ ثطاي ثطضؾي ٞبي حٕبيت ارتٕبفبت ٔحّي زقبذم
ٞب وطأط اؾتفبزٜ قس. يبفتٝ Vاضتجبط ثيٗ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ ٔقيكت پبيساض اظ ضطيت ٕٞجؿتٍي 

حٕبيت ارتٕبؿ ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض حس ٔغّٛثي ثٛزٜ ٚ زضن ٔٙبفـ حبنُ اظ  وٝ٘كبٖ زاز 
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ٞب زض ثط تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زاقتٝ اؾت. ٕٞچٙيٗ يبفتٌٝطزقٍطي ٚ تقّك ٔىب٘ي ثيكتطيٗ تبحيط ضا 
ٔٛضز اضتجبط ثيٗ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ ٔقيكت پبيساض ٘كبٖ زاز وٝ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ثيكتطيٗ ضاثغٝ 

تٛاٖ ٌفت وٝ زذبِت زازٖ ٘ؾطات ؾبوٙيٗ ٔحّي زض ضا ثب پبيساضي التهبزي زاقتٝ اؾت. ِصا ٔي
بِتجـ ثبفج پبيساضي ٔقيكت ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي ثرف ٌطزقٍطي ٔٙزط ثٝ تٛؾقٝ آٖ ٚ ايٗ أط ث

 ٌطزز.ٔي

 

ٌطزقٍطي، ارتٕبفبت ٔحّي، ٔقيكت پبيساض، ضٚؾتبٞبي ٔطظي، قٟطؾتبٖ  :ٍاصگاى کلیسی

 چبثٟبض.

 

 هقسهِ

ٞبي تٛؾقٝ التهبزي آٟ٘ب ٔحسٚز ثٛزٖ ٌعيٙٝ ٔٙبعك ضٚؾتبيي يىي اظ زاليُ فسْ تٛؾقٝ
ن التهبز ضٚؾتبيي، فطاٞٓ وطزٖ ربيٍعيٙي ثطاي تحط. (Nair et al, 2015: 315)اؾت 

٘بپصيط اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ احطات ٘ؿجتب ؾٛزٔٙس ثطاي اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ ٔحّي يه أط ارتٙبة
       آٟ٘بظ٘سٌي  ؾغحثطاي ثبال ثطزٖ ٌطزقٍطي زض ايزبز زضآٔس ٚ اقتغبَ، ٌعيٙٝ ٔٙبؾت 

ٞب رٟت ّٝ اِٚيٗ فقبِيتٌطزقٍطي اظ رٕ .(Guzman-Parra et al, 2015: 126)ثبقس ٔي
ايٗ  (.239: 1396قٛز )٘ٛضي ٚ ٕٞىبضاٖ، ظايي ٚ زضآٔسظايي زض رٟبٖ ٔحؿٛة ٔياقتغبَ
وٝ  (Marzo-Navarro, 2016: 478)ثبقس ٔيثب ضقس ؾطيـ ٟٔٓ ٚ يىي اظ نٙبيـ  ٌعيٙٝ

ثقس اظ نٙقت ٘فت ثٝ فٙٛاٖ زٚٔيٗ التهبز رٟبٖ، زضآٔسٞبي ثؿيبضي ضا ثطاي وكٛضٞبي 
اثعاض ٚ  تجسيُ ثٝ يه(. ٕٞچٙيٗ 95: 1392ف زض پي زاقتٝ اؾت )ضاحّي ٚ ٕٞىبضاٖ، ٔرتّ

 ٗيث زض. (Kim and Jamal, 2015: 1366)اؾت  ضٚؾتبيي قسٜ ضيعيثط٘بٔٝ اِٚٛيت ثطاي
حس فبنُ  ٙىٝيا ُيثٝ زِ ياثٝ ذهٛل ؾٛاحُ ٔبؾٝ ئٙبعك ؾبحّي، ٌطزقٍط يٞبربشثٝ

: 1391ي ٚ حيسضي، ٍِٙطٚزيقي)ٔغ ٞؿتٙس ياػٜيٚ تيٕاٞ يزاضا ،ثبقسئ يآة ٚ ذكى ٗيث
تٛا٘س تغييطات ؾبذتبضي ظيبزي ثط قيٜٛ ظ٘سٌي ربٔقٝ ٔيعثبٖ (. تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٔي20

 ،(Simpson, 2008: 3) تغييطات ارتٕبفي ،ٔب٘ٙس تغييطات زض التهبز ٔحّي زاقتٝ ثبقس،
 زض ٟٕٔي تأحيط تٛا٘سٔيٚ  (Lee et al, 2010: 190) تغييطات ٔحيغي، تغييطات فطٍٞٙي

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517712000520#bib63
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517712000520#bib37
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وٝ زض ٘ؾط  ياربٔقٝ. ِصا (4: 1398٘ػاز، ٛالثيثبقس )پٛزيٙٝ ٚ ع زاقتٝ تٛؾقٝ ضٚؾتبيي فطايٙس
ثٝ  سيثب ٔحّي ثپطزاظز،تٛؾقٝ  تيتمٛ، ثٝ ٗيٍعيرب هيثٝ فٙٛاٖ  يزاضز ثب اؾتفبزٜ اظ ٌطزقٍط

تٛؾقٝ ٌطزقٍطي چٖٛ وٝ  .ربٔقٝ تٛرٝ زاقتٝ ثبقسٖ آٖ ٙبؾبو يٞبٚ ذٛاؾتٝ يبظٞبي٘
 :Rasoolimanesh et al, 2017)ٔحمك ٘رٛاٞس قس ثسٖٚ حٕبيت ٚ ٔكبضوت ؾبوٙبٖ 

پٛض ٚ ضٚؾتبيي )رٕقٝ ٞبي تٛؾقٝتٛؾقٝ ٌطزقٍطي ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ اؾتطاتػي. (149
ضٚؾتبٞبي ؾبحّي ضا ؾٕت ٚ ؾٛي  پبيساض كتئق يتٛرٟ لبثُ عٛض ثٝ( 38: 1390احٕسي، 

ٚ افعايف تٙٛؿ  ٔٙبعك اظ عطيك ايزبز زضآٔس، افعايف اقتغبَ، ثبفج تٛؾقٝ ايٗٚ زازٜ اؾت 
 ٌطزز.تهبزي آٟ٘ب ٔيال

ٞبي زض ضٚؾتبٞبي ؾبحّي قٟطؾتبٖ چبثٟبض ٘يع ثب تٛرٝ ثٝ ا٘ؿساز ٔطظٞب، وٕجٛز ٌعيٙٝ
ٞبي ٔرتّف ايٗ ٔٙغمٝ أطاض ٔقبـ ٚ زضآٔس، ثٝ فّت ا٘عٚاي رغطافيبيي، ٚ ٕٞچٙيٗ پتب٘ؿيُ

تٛا٘س ثط ظ٘سٌي ضٚؾتبٞبي ؾبحّي ٔٙغمٝ ثطاي رصة ٌطزقٍط ٚ احطاتي وٝ ٌطزقٍطي ٔي
اقتٝ ثبقس، ثط إٞيت ٌطزقٍطي زض ايٗ ٔٙغمٝ افعٚزٜ اؾت ٚ ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ضاٞىبضي ز

ثبقس. زض ايٗ ثيٗ حٕبيت ٔطزْ ٔحّي اظ ٟٔٓ ثطاي ٔقيكت ربيٍعيٗ ضٚؾتبييبٖ ٔي
-زض ايٗ ٔٙغمٝ اؾت وٝ ٔي ٌطزقٍطيثؿيبض ٟٔٓ ثطاي تٛؾقٝ ي اظ فٛأُ يىٌطزقٍطي، 

ثٙبثطايٗ زض تحميك حبضط ثب تٛرٝ إٞيت ٌطزقٍطي تٛا٘س ثٝ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي وٕه وٙس. 
ٚ اضتجبعي وٝ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ربٔقٝ ٔحٛض ثب ضٚؾتبٞبي ٔطظي زض ٔٙغمٝ ؾبحّي ٚ 

تٛا٘س زاقتٝ ثبقس، ثٝ ثطضؾي ايٗ أط زض ٔٙبعك ؾبحّي ٔقيكت ذب٘ٛاضٞبي ٔٙغمٝ ٔي
 قٟطؾتبٖ ٔطظي چبثٟبض پطزاذتٝ قس.

آٖ  تبحيطات ٌطزقٍطي ٚ پيبٔسٞبي ٚ ٔحممبٖ احطات اظ ٚ رٟبٖ ثؿيبضي ايطاٖ زض تبوٖٙٛ
( زض تحميمي ثٝ ثطضؾي 1393ا٘س، ٔب٘ٙس: قىٛضي ٚ ثٟطأي )زازٜ لطاض ثطضؾي ٚ ٔغبِقٝ ضا ٔٛضز
ا٘س ٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ پبيساض پطزاذتٝ ٔقيكت ٔٙؾط اظ فمط وبٞف ثط ضٚؾتبيي ٌطزقٍطي احطات

ٔس ٚ زاضايي زاقتٝ، ٕٞچٙيٗ ٘تبيذ آ٘بٖ ضؾيس٘س وٝ ٌطزقٍطي ثيكتطيٗ اضتجبط ضا ثب زضآ
وٙس. فجساهلل ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ زيسٌبٜ ثسثيٙب٘ٝ زض ٔٛضز احطات ٔٙفي ٌطزقٍطي ضا ضز ٔي

ا٘س. ٘تبيذ ( زض تحميمي ثٝ ثطضؾي احطات ٌطزقٍطي ثط ٔقيكت پبيساض ضٚؾتبيي پطزاذت1394ٝ)
ٌطزقٍطي اظ ضٚؾتبٞبي فيعيىي، ٔبِي زض ضٚؾتبٞبي  ٞبيؾطٔبيٝزٞس وٝ آ٘بٖ ٘كبٖ ٔي
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ٌيطي ( زض تحميمي ثٝ اضظيبثي قى1395ُؾمبيي ٚ ٕٞىبضاٖ ) .غيطٌطزقٍطي ثيكتط اؾت
-ا٘س ٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيس٘س وٝ قبذمٌطزقٍطي ارتٕبؿ ٔحٛض زض ٘ٛاحي ضٚؾتبيي پطزاحتٝ

ٌيطي ٚ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ارتٕبؿ ٞبي التهبزي ٚ ٔكبضوت ٔطزٔي ثيكتطيٗ احط ضا زض قىُ
 يثطضؾ ثٝ يميزض تحم، Onofri and Nunes, (2013) ا٘س. زض وكٛضٞبي زيٍطزاقتٝٔحٛض 

 ا٘سٞب پطزاذتٝزٚؾتساضاٖ ؾبحُ ٚ ؾجع يثٝ ٌطٚٞب سيثب تبو يؾبحّ يٌطزقٍط يتزطث ُيتحّ
ٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيس٘س وٝ ثطاي تحطن ٌطزقٍطي ؾبحّي ٚ قٙبؾبيي اثعاضٞبي ثبظيبثي 

ثبقس. ت ٔحيغي ٚ فطٍٞٙي رٛأـ ٔيعثبٖ ثؿيبض ٟٔٓ ٔيٌطزقٍطي حفبؽت اظ ؾطٔبيٝ ظيؿ
Fitri Amir et al, (2015) ،ثب  يزض ٔبِع ييرٛأـ ضٚؾتب آٚضيتبة يثٝ ثطضؾ يميزض تحم

 ٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضؾيس٘س وٝ ا٘سپطزاذتٝيي ضٚؾتب يزض ٌطزقٍط يساضيپب يعيضوٕه ثط٘بٔٝ
ٚ  وٕه ذٛاٞس وطز يز ربٔقٝ ٔحّثٟجٛ ي ٚآٚضتبة ثٝ ييضٚؾتب ساضيپب يتٛؾقٝ ٌطزقٍط

حفؼ  ييضٚؾتب يٌطزقٍط بيٚ  ساضياظ تٛؾقٝ پب ٙبٖياعٕ يثطا بظئٛضز ٘تطيٗ اؾتطاتػي ٟٔٓ
 ضٚيىطز اظ اؾتفبزٜ زض تحميمي ثب ،Su et al, (2016). اؾت يربٔقٝ ٔحّ يحبِت اضتزبف

 قب٘سًٚ٘، اؾتبٖ رعايط زض ٌطزقٍطي اظ ٘بقي ٔقبـ أطاض تغييطات اضظيبثي ثٝ پبيساض ٔقيكت
زاقتٝ  ٌطزقٍطي ي ثطازضان ؾبوٙبٖ احط ٔخجتزٞس وٝ آ٘بٖ ٘كبٖ ٔي٘تبيذ ا٘س. چيٗ پطزاذتٝ

تحميمي  ثٝ ثطضؾي ؾبحُ ٚ  ، زضPapageorgiou, (2016) Beriatos andاؾت. 
ا٘س ٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ضيعي فضبيي پطزاذتٌٝطزقٍطي زضيبيي: ثٝ فٙٛاٖ يه فبُٔ زض ثط٘بٔٝ

ضيعي فضبيي زض ٔٙبعك ؾبحّي ضاٞىبض ٟٔٓ ٌطزقٍطي ثطاي آٔبيف ٚ ثط٘بٔٝ ضؾيس٘س وٝ
ثطزاقت ، زض تحميمي ثٝ ثطضؾي Rasoolimanesh et al, (2017) ثبقس.ؾبحّي ٔي

ا٘س ٚ ثٝ ايٗ ٘تيزٝ ي پطزاذتٝاظ تٛؾقٝ نٙقت ٌطزقٍط تيٚ حٕب يؾبوٙبٖ، ٔكبضوت ارتٕبف
طات ٔخجتي ثط تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ايٗ ضؾيس٘س وٝ ٔكبضوت ٚ حٕبيت ربٔقٝ ٔيعثبٖ اح

وٙس. ٔطٚض ٔغبِقبت ٔٙغمٝ ٘ساقتٝ ٚ حٕبيت ارتٕبؿ ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ضا ضز ٔي
ارتٕبفبت  ثطضؾي حٕبيتثٝ ا٘زبْ قسٜ حبوي اظ آٖ اؾت وٝ وٕتط تحميمي ثٝ عٛض ربٔـ 

ِصا تحميك  ت.ٔحّي اظ ٌطزقٍطي ٚ اضتجبط آٖ ثب ٔقيكت پبيساض ضٚؾتبٞبي ٔطظي پطزاذتٝ اؾ
حبضط ؾقي زض ثطضؾي ٔيعاٖ حٕبيت ارتٕبفبت ٔحّي اظ ٌطزقٍطي ٚ اضتجبط تٛؾقٝ 
ٌطزقٍطي ثب ٔقيكت پبيساض زض ضٚؾتبٞبي ٔطظي قٟطؾتبٖ چبثٟبض زاضز. ؾٛاالت تحميك 
فجبضتٙس اظ: حٕبيت ارتٕبفبت ٔحّي چٝ تبحيطي ثط تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ 
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اي ثب ٔقيكقت پبيساض زض ضٚؾتبٞبي ٌطزقٍطي ؾبحّي، چٝ ضاثغٝ زاقتٝ اؾت؟ ٚ تٛؾقٝ
 قٟطؾتبٖ چبثٟبض زاقتٝ اؾت؟

 هباًی ًظزی

تطيٗ تحطن ارتٕبفي ثب پيبٔسٞبي، فطٍٞٙي، التهبزي ٚ ٌطزقٍطي ثٝ فٙٛاٖ ثعضي
ٞبي ٌصقتٝ، (. زض عَٛ ؾب153َ: 1396فضبيي ٔتقسزي ٕٞطاٜ اؾت )ضٕٞٙبيي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

ثبٖ ثٝ احطات ٌطزقٍطي تٛرٝ ٔحممبٖ ظيبزي ضا ذٛز رّت وطزٜ اؾت ٍ٘طـ ربٔقٝ ٔيع
(Rasoolimanesh et al, 2017: 149)  تقساز ظيبزي اظ ٔحمميٗ زض ٔٛضز ايٗ ٔٛضٛؿ ٚ

تٛؾقٝ ثبقس وٝ ٘ؾطات اوخطيت آٟ٘ب ٘كبٖ زٞٙسٜ ايٗ ٔغّت ٔيا٘س. ٞبي ٔرتّفي زاقتٝثحج
 ثبقسيبظٔٙس حٕبيت ارتٕبفبت ٔحّي ٔي٘ٞبي ٌطزقٍطي پبيساض ثٝ عٛض ٌؿتطزٜ زض ثرف

(Hung Lee, 2013: 41). ربٔقٝ ٔحٛض ثٝ يه اثعاض ٟٔٓ ثطاي  تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ،ِصا
اي تطيٗ ٘ؾطيٝٝ ٟٔٓ. زض ايٗ ظٔيٙتجسيُ قسٜ اؾتٔقيكت پبيساض، ثٝ ٚيػٜ زض رٛأـ ضٚؾتبيي 
 وٝ اضائٝ قسٜ، ٘ؾطيٝ تجبزَ ارتٕبفي اؾت.

ثطاي اضظيبثي حٕبيت ؾبوٙبٖ ثطاي تٛؾقٝ ٌطزقٍطي اؾتفبزٜ قسٜ ٘ؾطيٝ تجبزَ ارتٕبفي 
ٚ  بئعا ثب تٛرٝ ثٝ ؾبوٙبٖعجك ايٗ ٘ؾطيٝ  .(Nunkoo and Gursoy, 2016: 2) اؾت

 ٓيتهٕي، غئح ؿتيٚ ظ يفطٍٞٙ ،يارتٕبف ،يالتهبزٞبي ي زض ظٔيٌٙٝطزقٍط يٞبٙٝيٞع
ثط اؾبؼ  .(Hung Lee, 2013: 39)ٌيطز وٝ اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي حٕبيت وٙٙس يب ٘ٝ ٔي

ٔٙسي آٟ٘ب اظ ٔعايبي ٌطزقٍطي ثيكتط ثٟطٜوٝ  احؿبؼ وٙٙس عثبٖياٌط ؾبوٙبٖ ٔ ٝ،ي٘ؾط ٗيا
 ,Gursoy et al)وٙٙس ٞبي آٖ اؾت، اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي حٕبيت ٔيتحٕيُ ٞعيٙٝاظ 

ٞبي تٛؾقٝ ٌطزقٍطي وٝ ٞعيٙٝ احؿبؼ وٙٙسثب ايٗ حبَ، اٌط ؾبوٙبٖ ٔيعثبٖ  .(80 :2002
تٛاٖ . ثٙبثطايٗ ٔي(Su et al, 2016: 5)پطزاظ٘س ثب آٖ ٔي، ثٝ ٔربِفت آٖ اؾتثيف اظ ٔٙبفـ 

 ثبقسٌطزقٍطي ٔئٟٓ ثطاي تٛؾقٝ فبُٔ يه ظ ٌطزقٍطي، احٕبيت ؾبوٙبٖ ٌفت وٝ 
(Rasoolimanesh et al, 2017: 149). ٞبي پكتيجب٘ي ارتٕبفبت ٔحّي اظ تٛؾقٝ قبذم

ٌطزقٍطي،  ٞبيٞعيٌٙٝطزقٍطي فجبضتٙس اظ: تقّك ٔىب٘ي، ٔكبضوت ربٔقٝ، زضن ٔٙبفـ ٚ 
اظ ارتٕبفبت ٔحّي تبحيطٌصاض  ٞب ثٝ ٘حٛي ثط ٔيعاٖ حٕبيتوٝ ٞط يه اظ ايٗ اثقبز ٚ قبذم

 ثبقٙس.ٔي

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517712000520
http://www.tandfonline.com/author/Gursoy%2C+Dogan
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 «حؽ ٔىبٖ»ٚ «ئىب٘ تيٞٛ»ٔب٘ٙس  ييٞبٚاغٜ ياغّت ثٝ رب تقّك ٔىب٘ي نغالحا
 قرم ثٝ فبعفي ضاثغٝ زٞٙسٜ، ٚ ٘كبٖ (Madgin et al, 2016: 678) قٛزياؾتفبزٜ ٔ

ُ فٛأ طيتحت تبحايٗ ضاثغٝ  .(Lee and Shen, 2013: 78)ثبقس ٔي رغطافيبيي ٔٙبعك
زِجؿتٍي ربٔقٝ  .(Zwiers et al, 2016: 2)زاضز  لطاض يغئح ؿتيٚ ظ ،يقره ،يارتٕبف

 Kyle) يه ؾبذتبض پيچيسٜ ثطاي اضظيبثي ٍ٘طـ ؾبوٙبٖ ٔيعثبٖ ثٝ ؾٕت رٛأـ آٟ٘ب اؾت

et al, 2004: 440)زِجؿتٍي ربٔقٝ ثٝ عٛض (، 393: 2009ٚ ٕٞىبضاٖ ) 1. اظ ٘ؾط ٘يىالؼ
ٔكبضوت  زٞس ٚ ثبفجٔي تحت تبحيط لطاضضا ؾقٝ ٌطزقٍطي لبثُ تٛرٟي حٕبيت اظ تٛ

اظ زيٍط ٔتغيطٞبي تبحيطٌصاض ثط حٕبيت ارتٕبفبت ٔحّي  .ٌطزززض ايٗ ظٔيٙٝ ٔيفطز اارتٕبفي 
وٝ ثيبٍ٘ط ايٗ ٔغّت اؾت  (Song et al, 2017: 2) ثبقساظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٔكبضوت ٔي

 ,Hung Lee) ٘مف زاض٘سربٔقٝ ذٛز ٔكتطن ٔطثٛط ثٝ تب چٝ حس ؾبوٙبٖ زض ٔؿبئُ  وٝ

زضٌيط  ، ٔكبضوت ٌٚطزقٍطي( زض ضاثغٝ ثب تٛؾقٝ 139: 2010) 2. اظ ٘ؾط ؾجُ(40 :2013
تٛا٘س ربٔقٝ ضا اظ ٘يبظ ثٝ ازغبْ ٌطزقٍطي ٌيطي ٔيقسٖ ربٔقٝ ٔحّي زض ٔسيطيت ٚ تهٕيٓ

ثطاي  يطٞبي ثيكتزض ٌطزقٍطي فطنتٔحّي زذبِت ربٔقٝ آٌبٜ ؾبظز. التهبز ٔحّي  زض
تٛؾقٝ ٞبي ٞعيٙٝ. زضن ٔٙبفـ ٚ وٙسفطاٞٓ ٔيٞؿتٙس ٔٙس ثٟطٜ آٖاظ تٛؾقٝ  وٝؾبوٙبٖ 

پكتيجب٘ي ؾبوٙبٖ ثطاي تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ضا  ٚ غيط ٔؿتميٓثٝ عٛض ٔؿتميٓ ٘يع ٌطزقٍطي 
( زض 947: 2011) 3٘ب٘ىٛ ٚ ضأىيٙؿٖٛ. (Hung Lee, 2013: 41) زٞسض ٔيتحت تبحيط لطا

ٞب ظٔيٙٝ ثطضؾي حٕبيت ارتٕبفبت ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ظٔيٙٝ زضن ٔٙبفـ ٚ ٞعيٙٝ
-پطزاذتٝالتهبزي، فطٍٞٙي، ارتٕبفي ٚ ظيؿت ٔحيغي ثٝ ثطضؾي زضن ارتٕبفبت اظ احطات 

زضن ٔٙبفـ ، ثط اؾبؼ ٘ؾطيٝ تجبزَ ارتٕبفي( ٚ 576 :2010) 4چٛضي ٚ ٔٛضي. اظ ٘ؾط ا٘س
ضاثغٝ ٔٙفي ٚ  ٞعيٙٝزضن زاضز ٚ  حٕبيت اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطيضاثغٝ ٔخجت ٚ ٔؿتميٕي ثب 

تٛاٖ ٌفت وٝ، تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٔؿتميٕي ثب حٕبيت ارتٕبفبت ٔحّي زاضز. ثٙبثطايٗ ٔي
-ٌيطيطات آٟ٘ب زض تهٕيٓظٔب٘ي ٔٛفك ذٛاٞس قس وٝ ٔكبضوت رٛأـ ٔحّي ٚ اؾتفبزٜ اظ ٘ؾ

زضن حٕبيت ؾبوٙبٖ ٔيعثبٖ ثطاي . ِصا  (Fong and at al 2014: 61)ٞبي ٟٔٓ ِحبػ قٛز

                                                           
1- Nicholas  

2- Sebele 

3- Nunkoo and Ramkissoon 

4- Choi and Murray 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517712000520
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 :Rasoolimanesh et al, 2017) اؾت آٖ تٛؾقٝتٛؾقٝ ٌطزقٍطي يه فبُٔ ٟٔٓ زض 

ٞبي ٔقيكتي ذب٘ٛاضٞب ٚ پبيساضي ٔقيكت ضٚؾتبٞبي ٚ ايٗ أط ثبفج افعايف ٌعيٙٝ (151
 ٌطزز. ٔيٌطزقٍطي 

اي ضٚيىطز ٔقيكت پبيساض ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ضٚيىطزٞبي تٛؾقٝ پبيساض ضٚؾتبيي، قيٜٛ
ثب ٞسف پيكطفت  1980يبثي ثٝ تٛؾقٝ وٝ زض اٚاذط زٞٝ ثطاي ا٘سيكيسٖ ٚ تالـ ثطاي زؾت

:  1395ليساضي ٚ ٕٞىبضاٖ، ٚ زض رٟت فمطظزايي اظ ارتٕبفبت ضٚؾتبيي ثٝ ٚرٛز آٔس )ؾزبؾي
ثبقس ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي اؾتفبزٜ اظ ظ٘سٌي ٔيٞب ٚ فقبِيتكت قبُٔ تٛا٘بيي(. ٔقي202

(Mbaiwaa and tronzab, 2010: 637).  چبضچٛة ٔقيكت قبُٔ پٙذ ثرف وٝ زض
قٛز، فجبضتٙس اظ؛ )فيعيىي، عجيقي، ا٘ؿب٘ي، ٔبِي ٚ ؾطٔبيٝ ٟ٘بيت ثٝ ٔقيكت پبيساض ٔٙزط ٔي

تٛؾقٝ ضٚؾتبيي ٚ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي  .(Wang and at al, 2016: 124)ارتٕبفي( 
پٛض ا٘س )رٕقٝظيطثركي اظ اٍِٛي فطاٌيط ٚ انّي تٛؾقٝ اؾت ٚ تحَٛ فىطي ٔكبثٟي زاقتٝ

(. ٌطزقٍطي ثٝ فٙٛاٖ يه پتب٘ؿيُ ثطاي ثبظؾبظي ٔٙبعك ضٚؾتبيي وٝ 42: 1390ٚ احٕسي، 
 :Iorio and Corsale, 2010)ثبقس ا٘س ٔيٞبي ؾٙتي ٚ وكبٚضظي ٔٛارٟٙسثب وبٞف فقبِيت

فالٜٚ ثط ايٗ ٌطزقٍطي اغّت ثٝ عٛض وبُٔ ٚ يب رعئي تغييطاتي زض ٔقيكت ؾٙتي . (153
تٛاٖ ٌفت وٝ . ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ ٘ؾطيبت ٔي(Mbaiwa, 2011: 1052)ٌصاضز ٔطزْ ٔي

حٕبيت ارتٕبفت ٔحّي ثبفج تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ ثٝ تجـ پبيساضي ٔقيكت ربٔقٝ ٔيعاٖ، ثٝ 
 قٛز. ا٘س ٔياي ضٚثطٚٞبي تٛؾقٝٔحسٚزيت ٌعيٙٝبٞبي ٔطظي وٝ ثب ٚيػٜ زض ضٚؾت
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  1396(: هسل هفَْهی تحقیق، ًگارًسگاى، 1ضکل )

 هٌطقِ هَرز هطالؼِ

 ايٗ ثبقس.ٞبي اؾتبٖ ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ ٔيچبثٟبض يىي اظ قٟطؾتبٖقٟطؾتبٖ 

 ثٝ رٙٛة اظ پبوؿتبٖ، ٝث قطق ؾٛي اظ ٘يىكٟط، ٚ ؾطثبظ ٞبيقٟطؾتبٖ ثٝ اظ قٕبَ قٟطؾتبٖ

ٌطزز وٝ زاضاي ؾٝ ثرف، زقتيبضي، پالٖ ٚ  ٔي ٔحسٚز وٙبضن غطة ثٝ اظ ٚ فٕبٖ زضيبي
ا٘س ٚ ثب ثبقس. ثب ايٗ حبَ زٚ ثرف قٟطؾتبٖ چبثٟبض زض وٙبض ؾٛاحُ ٚالـ قسٜٔطوعي ٔي

ثبقس زض ايٗ ٔغبِقٝ ٘يع زٚ ثرف تٛرٝ ثٝ ٔٛضٛؿ تحميك وٝ ٌطزقٍطي ؾبحّي ٔي
(. ايٗ ٔٙغمٝ 2ٚ ٔطوعي ثٝ فٙٛاٖ ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغبِقٝ ا٘تربة قس )قىُ زقتيبضي 

 5ذب٘ٛاض( ٚ  3441٘فط رٕقيت ضٚؾتبيي ) 16825زاضاي  1390ثطاؾبؼ ؾطقٕبضي ؾبَ 
ٞبي ٔرتّف ثطاي رصة پتب٘ؿيُ ثبقس. ٚرٛزضٚؾتبي ؾبحّي ٔطظي زاضاي ؾىٙٝ ٔي

ثٝ فٙٛاٖ يه ضاٞىبض ٟٔٓ ثطاي ٌطزقٍط ثطإٞيت ٌطزقٍطي زض ايٗ ٔٙغمٝ افعٚزٜ اؾت ٚ 
-تٛا٘س زض ٘ؾط ٌطفتٝ قٛز. ضٚؾتبٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٚيػٌئقيكت ربٌعيٗ ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي ٔي

 ( آٚضزٜ قسٜ اؾت.1ٞبي رٕقيتي آٟ٘ب زض رسَٚ )
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 ّای جوؼیتی رٍستاّای هَرز هطالؼِ(: ٍیضگی1جسٍل )

 تؼساز ذاًَار ًام رٍستا رزیف
جوؼیت 

 رٍستا
 تؼساز ًوًَِ

 124 5451 1240 يؽت 1

 80 4428 800 ثطيؽ 2

 108 5123 1074 ضٔيٗ 3

 22 1097 217 پؿبثٙسض 4

5 
قٟطن ٔؿىٛ٘ي 

 ٌٛاتط
110 726 11 

 345 16825 3441 رٕـ وُ 6

 1396ّای تحقیق، ٍ یافتِ 1391هٌبغ: هزکش آهار ایزاى، 

 

 1396هَقؼیت هٌطقِ هَرز هطالؼِ، تزسین: ًگارًسگاى،   (: ًقط2ِضکل )

 ّاّا ٍ رٍشزازُ

ثبقس. تحّيّي ٔي -تحميك حبضط اظ ٘ؾط ٞسف، وبضثطزي ٚ ضٚـ ا٘زبْ آٖ تٛنيفي
٘بٔٝ ٚ ٞبي ٔيسا٘ي ثب اؾتفبزٜ اظ پطؾفاي ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ اؾٙبزي  ٚ زازٜٔغبِقبت ٘ؾطيٝ

ضٚؾتبٞبي ؾبحّي قٟطؾتبٖ چبثٟبض  ربٔقٝ آٔبضي،ٔهبحجٝ ثب ٔطزْ ٔحّي ٌطزآٚضي قس. 
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 ثٝ ؾبزٜ تهبزفي  نٛضت ثٝ فطَٔٛ وٛوطاٖ ٚ اظ اؾتفبزٜ ثب ذب٘ٛاض 345. (=3441Nقس )ثبٔي
ثبقس ضٚؾتبي ثعضي ٔي 5. اظ آ٘زب وٝ ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ زاضاي ٌطزيس ٕ٘ٛ٘ٝ ا٘تربة فٙٛاٖ

ٞب زض ٔٛضز حٕبيت ٔطزْ ٔحّي آٚضي زازٜثطاي رٕـا٘تربة آٟ٘ب ثٝ نٛضت تٕبْ قٕبضي ثٛز. 
طي اثتسا زض لبِت ٔميبؼ اؾٕي زٚ ؾغحي ثّٝ ٚ ذيط؛ زض ٔطحّٝ ثقسي اظ زض اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍ

ٔٛضز قيٜٛ پكتيجب٘ي زض لبِت عيف ِيىطت، ٔٛضز اضتجبط تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ثب ٔقيكت پبيساض 
افعاض ٘طْ ٞب اظ٘بٔٝ ٚ زض لبِت عيف ِيىطت اؾتفبزٜ قس. رٟت ا٘زبْ تحّيُ٘يع اظ پطؾف

SPSS ٝٞب، اثتسا ثب اؾتفبزٜ اظ آظٖٔٛ زازٜ اي تزعيٝ ٚ تحّيُثط. قس اؾتفبزٜ 22، ٘ؿرt  ته
اي ثٝ ثطضؾي ٔيعاٖ حٕبيت ٔطزْ ٔحّي اظ ٌطزقٍطي پطزاذتٝ قس. ثطاي ثطضؾي احطات ٕ٘ٛ٘ٝ

اثقبز ٔرتّف حٕبيت ارتٕبفبت ٔحّي ثط تٛؾقٝ ٌطزقٍطي اظ تحّيُ ٔؿيط، ثطاي ثطضؾي 
ٚ  (ANOVA)آظٖٔٛ تحّيُ ٚاضيب٘ؽ  ضاثغٝ ثيٗ حٕبيت اظ ٌطزقٍطي ٚ ٔقيكت پبيساض اظ

٘بٔٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚايي ٔحتٛا ؾٙزيسٜ وطأط اؾتفبزٜ قس. ضٚايي پطؾف Vضطيت ٕٞجؿتٍي 
ز. قٛ غبِقٝ تقييٗ ٔيز ٔتٛؾظ افطازي ٔترهم زض ٔٛضٛؿ ٔٛضٚ ٔٛضز تأييس لطاض ٌطفت، وٝ 

ٔٛضز ٔيعاٖ ٕٞبٍٞٙي  زض اؾبتيس زا٘كٍبٜ ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖضٚايي ٔحتٛايي اظ  تقييٗثطاي 
پؽ اظ ثطضؾي ويفي اثعاض، ثبظذٛضز الظْ  قس زضذٛاؾت ٚ ٞسف پػٚٞف ٘بٔٝپطؾفٔحتٛاي 

 ؾٙزف ٔٙؾٛض ٔٛضز تبييس لطاض ٌطفت. ثٝانالح ثقس اظ ضا اضائٝ زٞٙس وٝ ثطاؾبؼ آٖ ٔٛاضز 
 تٕبزاف ضطيت ٌطفتٝ قس. ٔيعاٖ آظٖٔٛپيف ٘بٔٝپطؾف 35 قبُٔ اِٚيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ پبيبيي، اظ يه

 اظ ثبقس، وٝ ثبالتطٔي 78/0وُ  آٔسٜ زؾت ثٝ آِفبي .قس ٔحبؾجٝ 1وطٚ٘جبخ آِفبي ضٚـ ثب
 (.2تٛاٖ ٌفت وٝ ٔميبؼ اظ پبيبيي لبثُ لجِٛي ثطذٛضزاض ثٛز )رسَٚ اؾت، ثٙبثطايٗ ٔي 70/0

 (: هیشاى آلفای هحاصبِ ضسُ بزای ّز یک اس هتغییزّای تحقیق2جسٍل )

 اخ هیشاى الفای کزًٍب هتغیز

 77/0 ٞبي حٕبيت اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطيٌٛيٝ

 79/0 ٞبي ٔقيكت پبيساضٌٛيٝ

 78/0 پبيبيي وُ

 1396، ّای تحقیقهٌبغ: یافتِ

                                                           
1- Cronbach's alpha 
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ثطاي ايٗ پػٚٞف ضا ( 3)رسَٚ  ٞبيتٛاٖ ٔتغيطٞب ٚ ِٔٛفٝئٔغبِقبت ٌصقتٝ ثب تٛرٝ 
 اضائٝ زاز.

 ّای تحقیق ّا ٍ هؼزف(: هتغیز، ضاذص3جسٍل )

 ّاگَیِ ّا ٍ هؼزف ّاضاذص هتغیز

ي(
ٍط

زق
ٌط

اظ 
ي 

حّ
ت ٔ

فب
ٕب

رت
ت ا

ٕبي
)ح

 ُ
ؿتم

ط ٔ
تغي

ٔ
 

 تقّك ٔىب٘ي

ي، ٔيعاٖ احؿبؼ ضاحتي ٚ ٔحُ ظ٘سٌ يثٝ ضٚؾتب يزِجؿتٍ عاٖئ، ظ٘سٌي ثطاي ايٗ ربٔقٝ ثيف اظ رٛأـ زيٍط زازٖ تطريح
وٙٓ وٝ  ئٗ احؿبؼ ٔزاضز، ِصت  ٍطيزاظ رٛأـ  فيربٔقٝ ث ٗيزض ا يظ٘سٌآؾبيف زض ايٗ ٔىبٖ ٘ؿجت ثٝ ؾبيط ٔىبٖ ٞب، 

ٔىبٖ ٘ؿجت ثٝ  ٗيٚ ضغجت ثٝ ٔب٘سٖ زض ا ُيتٕب عاٖئضٚؾتب،  زض ٌصاضي ؾطٔبيٝ ثٝ ، تٕبيُاظ ٔٗ اؾت يربٔقٝ ثرك ٗيا
 ، ٔيعاٖ ثيٍب٘ٝ ٘جٛزٖ ٚحؽ ٚ ضفتبض ٘ؿجت ثٝ ٔىبٍٖطيز ئىبٖ ٞب

 ٔكبضوت ربٔقٝ
 زض پبيساض ٌطزقٍطي ثطاي ٌيطي تهٕيٓ زض ٔكبضوت پبيساض، ٔيعاٖ طيٌطزقٍ ٔسيطيت ٚ ضيعي ثط٘بٔٝ زض ٔكبضوت ٔيعاٖ

 ٔحيظ اظ حفبؽت ثب ضاثغٝ زض ٔحّي ٔطزْ ثٝ آٔٛظـ ؾغح اضتمبء زض ضٚؾتب، قطوت ٔسيطيت زض ٔكبضوت ثٝ ٔحُ ،تٕبيُ
 ظيؿت.

 پكتيجب٘ي
 ٌطزقٍطي ذسٔبت ٚ ٞب فقبِيت كتطثي تٛؾقٝ ي اظ حٕبيت ٌطزقٍطي، ٔيعاٖ ظٔيٙٝ زض زِٚت ٌصاضي ؾطٔبيٝ اض حٕبيت ٔيعاٖ

 ٔيبٖ فطٍٞٙي ٔجبزالت زض ٔحّي، قطوت ارتٕبؿ ثط ٔجتٙي پبيساض ٌطزقٍطي ٞبي عطح تٛؾقٝ اظ حٕبيت ٔٙغمٝ، ٔيعاٖ زض
 ثط ربٔقٝ ئجتٙ ساضيپب يٌطزقٍط ياظ تٛؾقٝ عطح ٞب تيحٕب وٙٙسٌبٖ. ثبظزيس ٚ ٔحّي ؾبوٙبٖ

 اظحبنُ زضن ٔٙبفـ 
 ٌطزقٍطي

وؿت ٚ  فيافعاي، ٔحّٔطزْ  يوٙٙسٌبٖ ثطا سيزضآٔس اظ ثبظز فيافعا، سيذط يفطنت ٞب فيافعاي، قغّ يٞب فطنت فيافعا
 ٍطيربزٜ ٞب ٚ ز ظيقطا ثٟجٛزي، ٚ ٌطزقٍط حيتفط يفطنت ثطا فيافعا، وٛچه يٚ وؿت ٚ وبضٞب ئطزْ ٔحّ يوبض ثطا

ي، تٛؾظ ؾبوٙبٖ ٔحّ يفطٍٞٙ يٞب تيفقبِ تٛؾقٝي، ٔحّ يحفؼ فطًٞٙ ٞب يثطا عٜياٍ٘ هي اضائٝي، أىب٘بت فٕٛٔ
 يفطٍٞٙ تياحطات ٔخجت ثط ٞٛ فيافعا، وٙٙسٌبٖ ٚ ؾبوٙبٖ سيثبظز ٗيث ئجبزالت فطٍٞٙ فيافعا

زض ٞعيٙٝ ٞبي حبنُ 
 اظ ٌطزقٍطي

اظ  يجب٘يپكت، وٙٙسٌبٖ ٚ ؾبوٙبٖ سيثبظز ٗيث يطيزضٌ فيافعا، ؿتيظ ظئح يآِٛزٌ فيافعا، وبالٞب ٚ ذسٔبت ٕتيل فيافعا
 تيٚ رصاث ييجبيظ، افعايف ظثبِٝ زض ؾٛاحُ، زضن احطات ٔٙفي ٌطزقٍطاٖ ثط فطًٞٙ ٔحّي،  وبٞف ساضيپب يتٛؾقٝ ٌطزقٍط

 ظئح

 ٌٛيٝ ٚ ٔقطف قبذم اثقبز ٔتغيط
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 ذسٔبت ثٝ زؾتطؾي ٔيعاٖ اظ ثٟساقتي، ضضبيت أىب٘بت اظ ٔٙسي ثٟطٜ ثٟساقتي

ُٔ تقب
 ارتٕبفي

ٌطزقٍطاٖ،  ضفتبض اظ تمّيس افتربض، ٔيعاٖ ٚ غطٚض حؿبؼ ثب ٌطزقٍطاٖ، ٔيعاٖ اضتجبط  احط ثط ضٚؾتب اظ ذبضد ٔحيظ ثب اضتجبط
 فطٍٞٙي. ٔجبزالت ٚ ثٛٔي، تقبُٔ فطًٞٙ ارتٕبفي ٔرتّف، ٕٞجؿتٍي ٞبي فطًٞٙ ثب ٔطزْ ٔاللبت فطنت

-ويفيت

 ظ٘سٌي
 فطاغت. اٚلبت ٚ آضأف، تفطيح ٚ ضاحتي احؿبؼ تفطيحيف ٔيعاٖ ٞبي فقبِيت ٚ ب٘بتأى رٙبيت، ٔيعاٖ ٚ رطْ وبٞف

أٙيت فطزي 
 ٚ ارتٕبفي

 ضٚؾتبيي. ٞبي ذب٘ٛاض اظ ؾطلت ضٚؾتب، ٔيعاٖ زض ارتٕبفي تطزز، أٙيت زض ؾِٟٛت ٚ ايٕٙي

 آٔٛظقي. أىب٘بت اظ ٔٙسي ثٟطٜ ٖ،ضٚؾتبييب اعالفبت وؿت ٚ آٌبٞي ؾغح آٔٛظقي، ٔيعاٖ ٞبي ظيطؾبذت ثٝ زؾتطؾي آٔٛظـ

 تقّك ٔىب٘ي
 قيٜٛ ٚ ؾجه ثٝ ضٚؾتبيي ذب٘ٛاضٞبي ظ٘سٌي، ٌطايف ٔحُ ضٚؾتبي زض ظ٘سٌي، ٔب٘سٌبضي ٔحُ ضٚؾتبي اظ ٟٔبرطت ثٝ تٕبيُ
 قٟطي. ظ٘سٌي

ي
هبز

الت
 

زضآٔس ٚ 
 ا٘ساظپؽ

 زض زضآٔسٞب ذب٘ٛاض، ٔيعاٖ ثطاي ا٘ساظ پؽ ٔيٙٝظ ا٘ساظ، ايزبز پؽ اظ ضضبيت ضٚؾتبييف ٔيعاٖ ذب٘ٛاضٞبي ا٘ساظ پؽ ؽطفيت
 آٔس. زض اظ ضضبيت ٌطزقٍطي، ٔيعاٖ ثرف

التهبز 
 ٔحّي

 تِٛيسات ثركي ضٚ٘ك ٚ ٌطزقٍطاٖ، احيب ثٝ ضٚؾتبييبٖ ٔحهٛالت فطٚـ زض ؾِٟٛت ضٚؾتبيي، ٔيعاٖ التهبز ؾبظي تٙٛؿ
 زؾتي. نٙبيـ ثٛٔي، فطٚـ

 ٞعيٙٝ
 ؾٛذت ذسٔبت، ٔيعاٖ ٔهطف ٚ وبال ليٕت ضٚؾتب، افعايف ٞبي ظٔيٗ ليٕت زض تغييطات٘مُ،  ٚ حُٕ ٞبي ٞعيٙٝ ٔيعاٖ
 ٔٛتٛضي. ٘مّيٝ ٚؾبيُ

 اقتغبَ
 ثرف زض اقتغبَ ؾغح افعايف ثٛٔي، ٔيعاٖ افطاز ثطاي اقتغبَ فهّي، ايزبز اقتغبَ قغّي، ضٚ٘ك ٞبي فطنت تٙٛؿ

 زيٍط. ٔكبغُ ثٝ رٛاٖ وبض ٘يطٚي طايفضٚؾتب، ٌ اظ وبض ٘يطٚي اظ ذطٚد چٌّٛيطي  ٌطزقٍطي، ٔيعاٖ
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 زؾتطؾي
 ٚ حُٕ ثٝ ٔحّي، زؾتطؾي ٔحهٛالت فطٚـ ثبظاضٜ ثٝ آؾبٖ زٚاْ، زؾتطؾي وٓ ٚ زٚاْ ثب ٔهطفي  وبالٞبي ثٝ زؾتطؾي

 ٌطزقٍطي. احطات ثب ضاثغٝ زض ٔقيكت ثطاي ؾٛزٔٙس اعالفبت ثٝ ٘مُ، زؾتطؾي

غي
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ت ٔ
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ويفيت 
 ٔحيظ

 رصاثيت ٚ پؿٕب٘س، ظيجبيي ٚ ظثبِٝ ؾبحّي، ٔسيطيت ٔٙغمٝ ترطيت ٔٙغمٝ، ٔيعاٖ رب٘ٛضي ٚ ٌيبٞي ٞبي ٌٛ٘ٝ ثٝ آؾيت ٔيعاٖ
 ٔٙغمٝ.

آؾيت 
 پصيطي

 نٛتي، ٔيعاٖ آِٛزٌي ٔٙغمٝ، ٔيعاٖ زض تطافيه ٔٙغمٝ، ٔيعاٖ زض فبضالة ؾبحُ،افعايف زض ٔحيغي ظيؿت آِٛزٌي ٔيعاٖ
 ؾبحُ. زض بِٝظث ؾبظي ضٞب ؾبحُ،ٔيعاٖ ٚ آة ٔٙبثـ آِٛزٌي

ي
جس

وبِ
- 

ي
ضبي

ف
 

چكٓ ا٘ساظ 
 ضٚؾتب

 سيرس يٞب يوبضثط يطيٌ قىُي، اضاض يوبضثط طييتغ، سيرس ئقٕبض ياٍِٛ فيافعا، ضٚؾتب يىيعيتٛؾقٝ ف

 ثبفت ضٚؾتب
 نالحا ٚ ؾبظ، تقطيض ٚ ؾبذت ِحبػ اظ ضٚؾتب وبِجس زض تغييط ضٚؾتب، ٔيعاٖ زض رسيس ٔقبثط ضٚؾتب، احساث ؾٙتي ثبفت تغييط

 ضٚؾتب. ٔقبثط ٞٙسؾي

 ٔؿىٗ
 ٞبي ذب٘ٝ ليٕت افعايف ٌطزقٍطي، ٔيعاٖ ربشثٝ ٔىبٟ٘ب ثٝ ٘عزيه ٞبي ظٔيٗ ليٕت رسيس، افعايف ٔؿبوٗ تٛؾقٝ

 حٛازث. ثطاثط زض ٔمبْٚ ٚ ثبزاْ ٔهبِح اظ اؾتفبزٜ ٔؿىٛ٘ي، ٔيعاٖ

 Fitri ؛1394ٍ ّوکاراى، ؛ ػبساهلل سازُ 1393؛ ضکَری ٍ بْزاهی، 1391هٌبغ: جوؼِ پَر ٍ احوسی، 

Amir and at al, 2015, su and at al, 2016) 

 ّای تحقیقیافتِ

 اؾت آٖ اظ حبوي اي پبؾرٍٛيبٖٞبي ظٔيٙٝٞبي تٛنيفي زض ٔٛضز ٚيػٌيثطضؾي يبفتٝ
ؾبَ  39تب  30اظ ِحبػ تٛظيـ ؾٙي، ثيكتطيٗ تقساز پبؾرٍٛيبٖ ٔطثٛط ثٝ ٌطٜٚ ؾٙي  وٝ
تحهيالت، ثيكتطيٗ تقساز پبؾرٍٛ زاضاي ٔسضن زيپّٓ ٚ ثبالتط اظ ثبقس. اظ ِحبػ ٔيعاٖ ٔي

 پبؾرٍٛيبٖ زضنس 8/76اظ ٘ؾط تبُٞ  زضنس پبؾرٍٛيبٖ ٔطز ثٛزٜ ٚ 3/82زيپّٓ ثٛزٜ، 
 .اؾت قسٜ آٚضزٜ (4) رسَٚ زض وبُٔ اعالفبت. ا٘سٔتبُٞ ثٛزٜ

 (: تَصیف فزاٍاًی جوؼیت هَرز هطالؼ4ِجسٍل )

 زرصس تؼساز پاسرگَ ي پاسرگَبیطتزی هطرصات پاسد زٌّسُ

 7/50 175 29-30 ؾٗ

 4/50 174 زيپّٓ ثٝ ثبالتط تحهيالت

 3/82 284 ٔطز رٙؿيت

 8/76 334 ٔتبُٞ تأُٞ

 1396 تحقیق، ّاییافتِ: هٌبغ

 بزرسی هیشاى حوایت اجتواػات هحلی اس تَسؼِ گززضگزی

 ايٕ٘ٛ٘ٝته t آظٖٔٛ ثطاي ثطضؾي ٔيعاٖ حٕبيت ٔطزْ ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي اظ
 ٚ ثطاؾبؼ 5 تب 1 ثيٗ وٝ عيفي زأٙٝ احتؿبة ٞب ٚ ثبيبفتٝ ثبتٛرٝ ثٝ. اؾت قسٜ اؾتفبزٜ
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 اضظيبثي 3 ٔغّٛثيت فسز اظ ثيكتط اثقبز ثيكتط ثطاي ٔيعاٖ ايٗ اؾت، ٘ٛؾبٖ زض ِيىطت عيف
 زٞس،بٖ ٔي٘ك ايٗ اثقبز فسزي ٔيبٍ٘يٗ ثبقس. تحّئُي ٔقٙبزاض 01/0 آِفبي ؾغح زض ٚ قسٜ

 ؾغح زض اثقبز ؾبيط ثٝ ٘ؿجت (27/4ثب ٔيبٍ٘يٗ ) ٌطزقٍطيتٛؾقٝ  اظحبنُ زضن ٔٙبفـ 
( ٚ ٔكبضوت ربٔقٝ 52/3(، پكتيجب٘ي )07/4زاضز. تقّك ٔىب٘ي ثب ٔيبٍ٘يٗ ) لطاض ثبالتطي

ٞبي حبنُ اظ ٌطزقٍطي ثب ٔيبٍ٘يٗ ا٘س. زضن ٞعيٙٝ( زض ٔطتجٝ ثقسي لطاض ٌطفت08/3ٝ)
 (.5) تطي ثٛزٜ اؾت. رسَٚثٝ ؾبيط ٔٛاضز زض ؾغح پبييٗ ( ٘ؿجت98/2)

 (: بزرسی ابؼاز حوایت اجتواػات هحلی اس تَسؼِ گززضگزی5جسٍل )

 3هطلَبیت ػسزی هَرز آسهَى; 

 تفبٚت ٔيبٍ٘يٗ ٔقٙبزاضي tأبضٜ  ٔيبٍ٘يٗ اثقبز
 زضنس 95فبنّٝ اعٕيٙبٖ 

 حس ثبال حس پبييٗ

 14/1 01/1 073/1 001/0 841/33 07/4 تقّك ٔىب٘ي

 77 64 702 004/0 205/18 08/3 ٔكبضوت

 24/1 00/1 057/1 001/0 482/19 52/3 پكتيجب٘ي

 16/1 98/0 063/1 000/0 841/34 27/4 زضن ٔٙبفـ

 24/2 12/2 458/0 006/0 492/1 98/2 زضن ٞعيٙٝ

 1396ّای تحقیق، هٌبغ: یافتِ

ثط تٛؾقٝ ٌطزقٍطي اظ عطيك ٔسَ تحّيُ  ايٗ اثقبزٔؿتميٓ، غيطٔؿتميٓ ثطضؾي احطات 
( ثيكتطيٗ احط 376/0ثب ضطيت ) ٌطزقٍطيتٛؾقٝ  اظحبنُ زضن ٔٙبفـ ٔؿيط ٘كبٖ زاز وٝ 

ٚ  ٔؿتميٓضا زض تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ زاقتٝ اؾت. ايٗ قبذم ثٝ نٛضت 
اض ثٛزٜ اؾت ٚ زض ٔيعاٖ حٕبيت اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ثيٗ ذب٘ٛاضٞب احطٌص، غيط ٔؿتميٓ

ا٘س وٝ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ثبفج افعايف ٔيعاٖ زضآٔس ٚ ٔطزْ ٔحّي ثٝ ايٗ زضن ضؾيسٜ
قٛز ٚ ثٝ ايٗ زِيُ ٘ؾط ٔؿبفسي زض ٔٛضز ٚضٚز ٌطزقٍطاٖ ثٝ افعايف اقتغبَ زض ٔٙغمٝ ٔي

ٌطزقٍطي ضا تحت تٛؾقٝ  ثٝ عٛض لبثُ تٛرٟي(، 240/0ٔٙغمٝ زاضز. تقّك ٔىب٘ي ثب ضطيت )
ٚ  ،يقره ،يارتٕبففٛأُ  طيتحت تبحزازٜ اؾت. ايٗ ضاثغٝ ثيٗ ٔطزْ ٚ ٔىبٖ  ضتبحيط لطا

تٛؾقٝ  ٍ٘طـ ؾبوٙبٖ ٔيعثبٖ ثٝ ؾٕت ٔخجت اضظيبثيٌيطز ٚ ثبفج ٔي لطاض يغئح ؿتيظ
ثبفج افعايف  يثٝ عٛض لبثُ تٛرٟ ( ٘يع222/0ثب ضطيت )ٔكبضوت ٌطزقٍطي قسٜ اؾت. 
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زض ٔحّي زذبِت ربٔقٝ وٝ زِيُ ايٗ ثٝ  ي قسٜ،حٕبيت ارتٕبفبت ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍط
وٙس ٚ ثٝ آٟ٘ب وٕه ٔحّي زض ٔٙغمٝ فطاٞٓ ٔيٞبي ثيكتط ثطاي ؾبوٙبٖ ٌطزقٍطي فطنت

ٞبي حبنُ اظ ٌطزقٍطي زضن ٞعيٙٝقٛ٘س. ٔٙس تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ثٟطٜٔعايبي اظ  وٙس وٝٔي
ٖ حٕبيت ٔطزْ ٔحّي اظ ( ٘كبٖ زاز وٝ احط ٔؿتميٓ ٚ ٔٙفي ثط ٔيعا-114/0ثب ضطيت ٔٙفي )

تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زاقتٝ اؾت. ثب تٛرٝ ثٝ ايٙىٝ ٚضٚز ٌطزقٍطاٖ ثٝ ٔٙغمٝ ثبفج ترطيت 
ؾٛاحُ، افعايف ظثبِٝ ٚ پؿٕب٘س، وبٞف ظيجبيي ٚ رصاثيت ٔٙغمٝ، ايزبز احطات ٔٙفي ثط 

زض ٔٙغمٝ قسٜ اؾت، ايٗ فٛأُ ، وبالٞب ٚ ذسٔبت ٕتيل فيافعافطًٞٙ ثٛٔي ٚ ٔحّي، 
تٛاٖ ٌفت وٝ، بٞف حٕبيت ٔطزْ ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي قسٜ اؾت. ثٙبثطايٗ ٔيثبفج و

تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ظٔب٘ي ٔٛفك ذٛاٞس قس وٝ ٔكبضوت رٛأـ ٔحّي ٚ اؾتفبزٜ اظ ٘ؾطات آٟ٘ب 
 (.3) قىٌُيطٞبي ٟٔٓ ِحبػ قٛز. زض تهٕيٓ

 

 ایت اس تَسؼِ گززضگزی(: هیشاى ٍ ًَع تاثیز )هستقین ٍ غیز هستقین( ّزیک اس ابؼاز حو3ضکل )

 بزرسی رابطِ تَسؼِ گززضگزی ٍ هؼیطت پایسار ذاًَارّا

ثطاي ثطضؾي ضاثغٝ ذغي ثيٗ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ ٔقيكت پبيساض ضٚؾتبٞبي ؾبحّي 
. ثط ايٗ ٚ آٔبضٜ فيكط اؾتفبزٜ قسٜ اؾت (ANOVA) قٟطؾتبٖ چبثٟبض اظ تحّيُ ٚاضيب٘ؽ
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  990/0زٞس ٔتغيط ٔؿتمُ ثبقس وٝ ٘كبٖ ٔيئ 991/0 اؾبؼ، ٔمساض ضطيت تقييٗ ثطاثط ثب
 (.6وٙس. رسَٚ )ٚاحس تغييطات ٔطثٛط ثٝ ٔتغيط ٚاثؿتٝ ضا تجييٗ ٔي

 یل ٍاریاًس ػَاهل تاثیز گذار بز هؼیطت پایسارتحل(: 6) جسٍل

 اضتباُ هؼیار ضزیب تؼییي تصحیح ضسُ ضزیب تؼییي ضزیب ّوبستگی چٌسگاًِ

995. 991/0 990/0 026/0 

 1396یافتِ ّای تحقیق،  هٌبغ:

تٛاٖ ٌفت وٝ فطضيٝ آظٖٔٛ ثبقس، ٔئي 01/0زاضي وٝ وٕتط اظ ثب تٛرٝ ثٝ ؾغح ٔقٙي
قٛز، ِصا ٔسَ ٔٛضز ٘ؾط زضنس ضز ٔي 99زاضي ٔسَ ضٌطؾيٖٛ ثب اعٕيٙبْ ٔجٙي ثط فسْ ٔقٙي

ثؿتٝ زاض اؾت. يقٙي ثيٗ ٔتغيط ٔؿتمُ )تٛؾقٝ ٌطزقٍطي( ٚ ٔتغيط ٚااظ ِحبػ آٔبضي ٔقٙي
ثبقس. ثغٛضي وٝ ثب ٚضٚز ٌطزقٍطاٖ ٚ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي  )ٔقيكت پبيساض( ا٘ؿزبْ ٔقٙبزاض ٔي

 (.7زض ٔٙغمٝ ثبفت افعايف پبيساضي ٔقيكت ذب٘ٛضٞب زض ثيكتط اثقبز قسٜ اؾت. رسَٚ )

 بیي حوایت اجتواػات هحلی ٍ هؼیطت پایسارٍاریاًس هبتٌی بز ٍجَز رابطِ ذطی  (: تحلیل7جسٍل  )

 سطح هؼٌازاری Fآهارُ  هیاًگیي هزبؼات زرجِ آسازی هجوَع هزبؼات ّا هؤلفِ

 000/0 928/6 319/0 34 538/10 احطٌطؾيٛ٘ي

   046/0 310 287/14 ثبليٕب٘سٜ

    344 825/24 وُ

 1396ّای تحقیق، هٌبغ: یافتِ

 يساضيپبزض لبِت ثطاي ثطضؾي ضاثغٝ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ ٔقيكت پبيساض ضٚؾتبٞبي ٔطظي 
وطأط  Vي، اظ آظٖٔٛ ٕٞجؿتٍي وبِجس -ييفضبي ٚ تٛؾقٝ غئح ؿتيظي، ارتٕبفي، لتهبزا

ٞب اي ٚ ٘ؿجتي( اؾتفبزٜ قس. ثطضؾي يبفتٝ)ثٝ زِيُ ٚرٛز ٔتغيطٞبيي ثب ٔميبؼ اؾٕي، فبنّٝ
 001/0p<   ٚ733/0زاضي )ٚ ؾغح ٔقٙي Vزض ظٔيٙٝ پبيساضي التهبزي ثب تٛرٝ ثٝ ضطيت 

V=) ثيٗ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ پبيساضي  زاضئقٙي ٚ ٔخجت وٝ ٕٞجؿتٍيزٞس، ٘كبٖ ٔي
ثبفج افعايف زضآٔس ٚ التهبزي ٚرٛز زاضز. ثٝ ايٗ زِيُ وٝ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ٔٙغمٝ 

اؾت. زض ٘تيزٝ ايٗ أط  ا٘ساظ، تٙٛؿ ؾبظي التهبزي ٚ افعايف اقتغبَ زض ٔٙغمٝ قسٜپؽ
ٛإ٘ٙسي ٚ ضفبٜ التهبزي آٟ٘ب قسٜ اؾت. زض ثبفج افعايف زضآٔس ذب٘ٛاضٞب ٚ ثٝ تجـ افعايف ت
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 (=001/0p<   ٚ497/0 Vزاضي )ٚ ؾغح ٔقٙي V ثب تٛرٝ ثٝ ضطيتارتٕبفي ظٔيٙٝ پبيساضي 
تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ضاثغٝ ٔخجت ٚ ٔقٙبزاضي ثب پبيساضي ارتٕبفي زاقتٝ، ثٝ  زٞس،٘كبٖ ٔي

ت ثٟساقتي، ويفيت عٛضي وٝ احطات تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ثقس ارتٕبفي ثبفج ثٟجٛز أىب٘ب
ظ٘سٌي ٚ أىب٘بت آٔٛظقي، ثبال ضفتٗ أٙيت فطزي ٚ ارتٕبفي قسٜ اؾت. ثطضؾي ضاثغٝ ثيٗ 

زاضي ٚ ؾغح ٔقٙي Vثب تٛرٝ ثٝ ضطيت تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ پبيساضي ظيؿت ٔحيغي 
(001/0p<   ٚ689/0- V=) تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ضاثغٝ ٔٙفي ٚ ٔقٙبزاضي ثب  زٞس وٝ٘كبٖ ٔي

ظثبِٝ ٚ  ٔحيغي زاقتٝ اؾت. ثغٛضي وٝ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ثبفج افعايفپبيساضي ظيؿت 
 ظثبِٝ زض ؾبحُ يضٞب ؾبظ ،ينٛت يآِٛزٌافعايف ، هيتطافافعايف فبضالة،  فيافعا ،پؿٕب٘س

ٞب زض ظٔيٙٝ ثقس ثطضؾي يبفتٝؾٛاحُ ضا وبٞف زازٜ اؾت.  تيٚ رصاث ييجبيظقسٜ وٝ ايٗ أط 
٘كبٖ  (=001/0p<   ٚ543/0 Vزاضي )ٚ ؾغح ٔقٙي Vثب تٛرٝ ثٝ ضطيت وبِجسي  -فضبيي

فضبي وبِجسي ثيٗ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ تغييط زض  زاضئقٙي ٚ ٔخجت زٞس، وٝ ٕٞجؿتٍئي
ٞبي ٔطثٛط ثب رصة ثٝ عٛضي وٝ ثٝ زِيُ ٚضٚز ٌطزقٍطاٖ ٚ تٛرٝ ؾبظٔبٖ زاضز. ضٚؾتبٞب

ييطات ٔغّٛثي زض ٌطزقٍط، ٕٞچٙيٗ اظ ؾٛي ثرف ذهٛني ٚ ٔطزْ ٔحّي ثبفج ايزبز تغ
فضبي وبِجسي ضٚؾتبٞب قسٜ اؾت ٚ ايٗ أط ثبفج افعايف اؾتفبزٜ اظ اٍِٛي ٔقٕبضي رسيس ٚ 

ٞب، ٞب، ٞتُثبفج افعايف ؾبذت ضؾتٛضاٖضٚؾتب،  لسيٕيثبفت  طييتغتغييط وبضثطي اضاضي، 
 (.8بٞبي ؾبحّي ٔٙغمٝ قسٜ اؾت. رسَٚ )ضٚؾتٞب ٚ غيطٜ زض ٔؿبفطذب٘ٝ

 بیي تَسؼِ گززضگزی ٍ هؼیطت پایسار ذاًَارّای رٍستایی (: رابط8ِجسٍل )

 تَسؼِ گززضگزی
 هؼیطت پایسار

 ؾغح ٔقٙي زاضي Vآٔبضٜ 

 000/0 733/0** پبيساضي لتهبزي

 001/0 497/0** پبيساضي ارتٕبفي

 000/0 -689/0** پبيساضي ظيؿت ٔحيغي

 001/0 543/0** وبِجسي -فضبيي
 زارهؼٌی 15/1سطح  ّوبستگی زر *   زار؛ هؼٌی 11/1ّوبستگی زر سطح ** 
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 بحث ٍ بزرسی

ثطاي تحطن التهبز ضٚؾتبيي، فطاٞٓ وطزٖ ربيٍعيٙي ثطاي اؾتفبزٜ اظ ٔٙبثـ ٔحّي يه 
ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ احطات ٘ؿجتب ؾٛزٔٙس ٌطزقٍطي ثط زضآٔس ٚ ايزبز أط ارتٙبة ٘بپصيط ٔي

تٛا٘بيي  ثطاي ثبال ثطزٖٞب تٛاٖ ٌفت وٝ يىي اظ ثٟتطيٗ ٌعيٙٝبٖ، ٔياقتغبَ ربٔقٝ ٔيعث
ٚ ثٝ ٚيػٜ ٔٙبعك  تغييطات ٔخجت زض تٛظيـ زضآٔس زض ٔٙبعك ٔحطْٚ ايزبزضٚؾتبيي ٚ رٛأـ 

ارتٕبفبت حٕبيت ثبقس. ثطاي تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ايٗ ٔٙغمٝ ٔطظي تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٔي
ت وٝ ايٗ سيطيت ٔٛفك ٚ ثبظاضيبثي ٌطزقٍطي اؾيه فبُٔ ٟٔٓ زض ٔ آٖثطاي تٛؾقٝ  ٔحّي

. زض ايٗ ضاؾتب، ثطاؾبؼ وٙسثبظي ٔي ٚ ثٝ تجـ ٔقيكت ذب٘ٛضاٞب آٖٟٕٔي زض تٛؾقٝ أط ٘مف 
ي ٔحّي تئٛضي ٔجبزِٝ ارتٕبفي وٝ زض لؿٕت ٔجب٘ي ٘ؾطي تٛضيح زازٜ قس، ٍ٘طـ ربٔقٝ

ٚ پيبٔسٞبي ٔغّٛة ٚ  ٞبي اؾت وٝ اظ رٕيـ ٞعيٙٝ ٚ فبيسٜ )احطاتتحت تبحيط لضبٚت
٘بٔغّٛة( زضن قسٜ اظ ٌطزقٍطي زاض٘س. ثٙبثطايٗ زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ ٘يع، ؾبوٙيٗ احطات 

زا٘ٙس ٚ ٔٙبفـ حبنُ اظ ٌطزقٍطي ضا ثيف اظ ٚ پيبٔسٞبي وّي ٌطزقٍطي ضا ٔغّٛة ٔي
 وٙٙس، أب ازأٝ ضٚ٘س تٛؾقٝا٘س. اظ ايٗ ضٚ اظ آٖ حٕبيت ٔيٞبي آٖ زضن وطزٜٞعيٙٝ

ٌطزقٍطي ٚ تكسيس پيبٔسٞبي ٔٙفي ٔحيغي آٖ زض آيٙسٜ ٕٔىٗ اؾت ٔٙغمٝ ضا ثب وبٞف 
ضيعي ثب ؾبظ٘س. زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝؾغح حٕبيت ؾبويٗ اظ ايٗ نٙقت ضٚثطٚ 

ٞسف وبٞف احطات ٚ پيبٔسٞبي ٔٙفي ٚ ٘بٔغّٛة زض ضاؾتب رّت حٕبيت ثيكتط ؾبوٙيٗ أطي 
 الظْ اؾت. 

 گیزیًتیجِ

ٞبي ٔرتّف ٚ ثيكٕبضي وٝ ٞبي أطاض ٔقبـ ٚ زضآٔس ٚ پتب٘ؿيُتٛرٝ ثٝ وٕجٛز ٌعيٙٝ ثب
زض قٟطؾتبٖ چبثٟبض ثطاي رصة ٌطزقٍط ٚرٛز زاضز، ثطإٞيت ٌطزقٍطي زض ايٗ ٔٙغمٝ 

ثؿيبض ٟٔٓ ثطاي ي اظ فٛأُ يىافعٚزٜ اؾت. زض ايٗ ثيٗ حٕبيت ٔطزْ ٔحّي اظ ٌطزقٍطي، 
زض تحميك حبضط ثب تٛرٝ إٞيت تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ٔٙغمٝ  ثبقس. ِصاٌطزقٍطي ٔيتٛؾقٝ 

تٛا٘س ثب ؾبحّي ٚ ضٚؾتبٞبي ٔطظي قٟطؾتبٖ چبثٟبض ٚ اضتجبعي وٝ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٔي
 ٔقيكت ذب٘ٛاضٞبي ٔٙغمٝ زاقتٝ ثبقس، ثٝ ثطضؾي زض ايٗ ظٔيٙٝ پطزاذتٝ قس.
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ظ ٌطزقٍطي ثط زٞس وٝ ٔيعاٖ حٕبيت ارتٕبفبت ٔحّي ا٘تبيذ ثٝ زؾت آٔسٜ ٘كبٖ ٔي
تٛؾقٝ ٌطزقٍطي احط ٔخجتي زاقتٝ ٚ زضن ٔٙبفـ حبنُ اظ ٌطزقٍطي ٚ تقّك ٔىب٘ي 

تطيٗ زاليُ ايٗ أط، ثيكتطيٗ تبحيط ضا ثط حٕبيت اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زاقتٝ اؾت. اظ ٟٔٓ
ٌؿتطزٜ ثٛزٖ ٔٙبفـ حبنُ اظ ٌطزقٍطي زض اثقبز ٔرتّف ظ٘سٌي ضٚظٔطٜ اؾت. حبَ ايٙىٝ 

اثغٝ ٔٙفي ثب ٔيعاٖ حٕبيت ٔطزْ ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زاقتٝ اؾت. زض ٞب ضزضن ٞعيٙٝ
ظٔيٙٝ احطات ٔخجت حٕبيت ربٔقٝ ٔيعثبٖ اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٘تبيذ ايٗ تحميك، ٘تبيذ 

-(، ا٘بفطي ٚ ا2010ٖ(، ؾجُ )2010(، چٛضي ٚ ٔٛضي )1395تحميمبت ؾمبيي ٚ ٕٞىبضاٖ )

ٔقتمس ثٛز٘س وٝ ٔكبضوت ٚ حٕبيت ربٔقٝ ٔيعثبٖ ( وٝ 2016ٚ ٕٞىبضاٖ ) 2(، ؾ2013ٛ) 1يٛ٘ع
احطات ٔخجتي ثط تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زاقتٝ ٚ حٕبيت ارتٕبؿ ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي الظْ 

 3ٔٙفوٙس ِٚي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٘تبيذ تحميك ضؾَٛثبقس ٕٞؿٛ ثٛزٜ ٚ ٘تبيذ آ٘بٖ ضا تبييس ٔئي
ٔقٝ ٔيعثبٖ احطات ٔخجتي ثط تٛؾقٝ ( وٝ ٔقتمس ثٛز٘س، ٔكبضوت ٚ حٕبيت رب2017ٚ ٕٞىبضاٖ )

وٙس ضا ٌطزقٍطي ٘ساقتٝ ٚ ٔقتمس٘س حٕبيت ارتٕبؿ ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي حٕبيت ٕ٘ي
وٙس ٚ اظ ايٗ ٘ؾط ثب ٘تبيذ آ٘بٖ ٔتفبٚت ثٛزٜ اؾت. ٕٞچٙيٗ زض ٔٛضز اضتجبط ثيٗ تٛؾقٝ ضز ٔي

اثغٝ ٔخجتي ثب ٌطزقٍطي ٚ ٔقيكت پبيساض ٘تبيذ ٘كبٖ زاز وٝ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زاضي ض
ٔقيكت پبيساض ثٛزٜ ٚ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي زض ايٗ ٔٙغمٝ ثبفج ثٟجٛزي ٚضقيت اٞبِي قسٜ ٚ اظ 

فضبيي زض ضٚؾتبٞبي  -ايٗ عطيك ثبفج ثٟتط قسٖ ٚضقيت التهبزي، ارتٕبفي، وبِجسي
ٔٙغمٝ ٌطزيسٜ اؾت. ثيكتطيٗ ضاثغٝ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ثب پبيساضي التهبزي ثٛزٜ اؾت. زض 

(، 1394(، فجساهلل ظازٜ ٚ ٕٞىبضاٖ )1393تبيذ، ٘تبيذ تحميك قىٛضي ٚ ثٟطأي )ايٗ ظٔيٙٝ ٘
( وٝ ٔقتمس ثٝ اضتجبط ٔخجت تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ثب ٔقيكت ربٔقٝ 2015ٚ ٕٞىبضاٖ ) 4فيتط أيط

افعايف حٕبيت  ثطاي پػٚٞف، ٞبييبفتٝ زض ضاثغٝ ثب وٙس. ثٙبثطايٗ،ٔيعثبٖ ثٛزٜ ضا تبييس ٔي
تٛنيٝ  ظيط ٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٚ پبيساضي ٔقيكت ذب٘ٛضٞب زض ٔٙغمٝ، ٘ىبتارتٕبفت ٔحّي اظ ت

 قٛ٘س:ٔي ٚ پيكٟٙبز

                                                           
1- Onofri and Nunes 

2- Su 

3- Rasoolimanesh 

4 - Fitri Amir 



 

 

 

 

  59 ........ٚ اضتجبط آٖ ثب ياظ تٛؾقٝ ٌطزقٍط يارتٕبفبت ٔحّ تيحٕب

 

تٛاٖ ضيعي وبضآٔس ٔياِف( ثب زذبِت زازٖ ٘ؾطات ٔطزْ ٔحّي زض ظٔيٙٝ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ
ٞبي ضٕٗ افعايف ٔيعاٖ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي، ثب اؾتفبزٜ ٌطزقٍطي ثٝ فٙٛاٖ يىي اظ ٌعيٙٝ

ٞبي التهبزي ٚ ارتٕبفي ٔٛرٛز زض ايٗ ٔٙغمٝ ضا تٛاٖ چبِفئقيكتي ٔطزْ ٔحّي ٔ
 وبٞف زاز.

ضؾب٘ي زض ٔٛضز ٔٙبفـ ٌطزقٍطي ة( آٌبٞي زازٖ ثٝ ارتٕبفبت ٔحّي اظ عطيك اعالؿ
 ثبقس.تٛا٘س يه ضاٞىبضٞبي ٔٛحط زض افعايف حٕبيت ٔطزْ ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ٔي

حبض ٔٙفي ٔب٘ٙس احطات ظيؿت ٔحيغي ٚ تٛاٖ آد( ثب ٔسيطيت انِٛي اظ ٌطزقٍطي، ٔي
فطٍٞٙي آٖ زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ ضا وبٞف زاز وٝ ايٗ أط ثٝ ٘ٛثٝ ذٛز ثبفج افعايف 

 قٛز.حٕبيت ٔطزْ ٔحّي اظ ٌطزقٍطي ٔي

ثٝ إٞيت ٘مف  فطآيٙس تٛؾقٝ ضٚؾتبييضيعاٖ ٚ ثط٘بٔٝ ا٘سضوبضاٖ ز( ٕٞچٙيٗ زؾت
ي ذب٘ٛاضٞبي ضٚؾتبيي زاقتٝ ثبقس تٛرٝ وبفي زاقتٝ تٛا٘س ثط ظ٘سٌٌطزقٍطي ٚ احطاتي وٝ ٔي

ٞبي ٔقيكتي، يىي اظ ثٟتطيٗ ثبقٙس؛ چطا وٝ زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِقٝ ثب تٛرٝ ثٝ وٕجٛز ٌعيٙٝ
 ثبقس.ضاٞىبضٞب ثطاي تٛؾقٝ ضٚؾتبيي تٛرٝ ثٝ ٌطزقٍطي ٚ تٛؾقٝ آٖ ٔي

حٕبيت  عأٖي ثطضؾي ظٔيٙٝ زض ثيكتطي قٛز وٝ ٔغبِقبتتٛنيٝ ٔي ٟ٘بيت، ي( زض
ارتٕبفبت ٔحّي اظ تٛؾقٝ ٌطزقٍطي ا٘زبْ ٌيطز. أيس اؾت وٝ ثب افعايف ٔيعاٖ حٕبيت 
ٔحّي اظ ٌطزقٍطي ٚ ٕٞچٙيٗ تٛؾقٝ آٖ، زض رٟت افعايف تٛإ٘ٙسؾبظي ٚ ضفبٜ ذب٘ٛاضٞبي 
ضٚؾتبيي وكٛض، ٔرهٛنب ضٚؾتبٞبي زٚض افتبزٜ ٚ ٔطظي اؾتبٖ ؾيؿتبٖ ٚ ثّٛچؿتبٖ، ثٛيػٜ 

 ثط٘س، اظ ايٗ پػٚٞف ثٟطٜ ٌطفتٝ قٛز. بض وٝ زض ٔحطٚٔيت ثٝ ؾط ٔيقٟطؾتبٖ چبثٟ
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 هٌابغ

(، ثطضؾي احطات ٌطزقٍطي ثط فضب ٚ وبِجس 1398٘ػاز، ٟٔطقبز، )پٛزيٙٝ، ٔحٕسضضب، عٛالثي -
إِّّي اِٚيٗ وٙفطا٘ؽ ثيٗ آثبز،ٞبي ضٚؾتبيي )ٔٛضز ٔغبِقٝ: ثرف پبپي قٟطؾتبٖ ذطْؾىٛ٘تٍبٜ

، يبظزٞٓ ٚ زٚاظزٞٓ اضزيجٟكت، ثيطرٙس، إِّّي(ٞبي ٔحّي ٚ ثيٗت )فطنتٌطزقٍطي ثيبثبٖ ِٛ
 زا٘كٍبٜ ثيطرٙس.

(؛ تبحيط ٌطزقٍطي ثط ٔقيكت پبيساض ضٚؾتبيي ) ٔغبِقٝ 1390پٛض، ٔحٕٛز؛ احٕسي، قىٛفٝ، )رٕقٝ -
، نم 1، قٕبضٜ 4، زٚضٜ ّای رٍستاییپضٍّصٔٛضزي: ضٚؾتبي ثطغبٖ، قٟطؾتبٖ ؾبٚريالك(، 

33- 63. 

(، ثطآٚضز اضظـ تفطيحي ٚ 1392ضاحّي، حؿيٗ؛ حيسضي چپب٘ٝ، ضحيٓ ٚ ٔحٕس ذساٚضزيعازٜ، ) -
-ثطضؾي فٛأُ ٔٛحط ثط تٕبيُ ثٝ پطزاذت ٌطزقٍطاٖ اظ آثكبض آؾيبة ذطايٝ ثب اؾتفبزٜ اظ اضظـ

 .117 -95، نم 44، قٕبضٜ 17، زٚضٜ ریشیًطزیِ جغزافیا ٍ بزًاهِ ٌصاضي ٔككطٚط،

ثطضؾي ٚضقيت (، 1396ظازٜ، )اوجطي، اؾٕبفيُ ٚ اؾٕبفيُ نفطفّيٕستمي؛ فّيضٕٞٙبيي، ٔح -
)ٔغبِقٝ ٔٛضزي: اؾتبٖ آشضثبيزبٖ غطثي(، ،  فٛأُ ٔؤحط ثط تٛإ٘ٙسؾبظي تٛؾقٝ ٌطزقٍطي

 .174 -153، نم 59، قٕبضٜ 21زٚضٜ  ،ریشیًطزیِ جغزافیا ٍ بزًاهِ

(؛ ؾٙزف ؾغح زاضايي 1395يُ قىٛضي فطز )ؾزبؾي ليساضي، حٕساهلل؛ نبزلّٛ، عبٞطٜ ٚ اؾٕبف -
ٞبي ٔقيكتي زض ٔٙبعك ضٚؾتبيي ثب ضٚيىطز ٔقيكت پبيساض ) ٔغبِقٝ ٔٛضزي: ضٚؾتبٞبي 

 .213 -97، نم 1، قٕبضٜ 5، زٚضٜ ریشی رٍستاییهجلِّ پضٍّص ٍ بزًاهِقٟطؾتبٖ تبيجبز(. 

ٌيطي ٌطزقٍطي ي قىُضظيبث(، ا1395) فيسي ٔحسحٝ ٚ رٛا٘جرت لٟفطذي ظٞطٜ، ٟٔسي ،ؾمبيي -
 .113 -95، نم 49قٕبضٜ  ، 4 زٚضٜ ،جغزافیا، ارتٕبؿ ٔحٛض زض ٘ٛاحي ضٚؾتبيي اؾتبٖ ٌّؿتبٖ

(؛ ٔغبِقٝ تبحيط ٌطزقٍطي ضٚؾتبيي ثط وبٞف فمط اظ ٔٙؾط 1393قىٛضي، فّي؛ ثٟطأي، قمبيك ) -
، 1، قٕبضٜ 6زٚضٜ ، تَسؼِ رٍستایی ٔقيكت پبيساض: ٔٛضز ٔغبِقٝ، لقّٝ ٘ٛ ٚ وّيٗ قٟطؾتبٖ ضي.

 . 24 -1نم 

ي ذٛارٝ قبٞىٛٞ طضبيفّ ٚ فئحٕس قط، ظازٜ فيقط، زٝيذسي، نبِح ،ٗيغالٔحؿ ،ظازٜ فجساهلل -
ریشی ٍ بزًاهِ، زض اؾتبٖ ٌّؿتبٖ ييضٚؾتب ساضيپب كتيثط ٔق يٌطزقٍط طيتأح يثطضؾ(، 1394)

 169 -148، نم 15، قٕبضٜ 4، زٚضٜ تَسؼِ گززضگزی
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ثب  يؾبظي التهبز ضٚؾتبٞبي ؾبحّٔتٙٛؿ(، 1391ؾيس حؿٗ، حيسضي، ظٞطا ) ٍِٙطٚزي،ٔغيقي -
صلٌاهِ اقتصاز فضا ٍ ف، قٟطؾتبٖ تٙىبثٗ( ي)ٔٛضز: ضٚؾتبٞبي ؾبحّ بزييثط ٌطزقٍطي ن سيتأو

 .36 -19نم  ، 1قٕبضٜ  ،1زٍرُ  ییتَسؼِ رٍستا

تحّيّي (؛ 1396پؿٙسي ) وجطيب ٚ قيطوٜٛ ، ٘هطت؛ ٔطازي،اِٝ؛ ٔطزازي ٞٛؾيٗ٘ٛضي، ؾيس ٞسايت -
 ،ثٝ قٟطؾتبٖ ٔحالتٞبي اٚد ٚضٚز ٌُ ٚ ٌيبٜ زض ظٔبٖثط ٔيعاٖ ضضبيتٕٙسي ٌطزقٍطاٖ 

 .261 -239، نم 60، قٕبضٜ 21زٚضٜ  ریشی،ًطزیِ جغزافیا ٍ بزًاهِ

 

-Beriatos, E. and Papageorgiou. M , (2016), Maritime and coastal spatial 

planning: the case of Greece and the Mediterranean, Sustainable 

Development and Planning, Volume 3, pp 1- 17 

-Choi. H.C and Murray. I, (2010), Resident attitudes toward sustainable 

community tourism, Journal of Sustainable Tourism, Volume 18, 

Issue 4, pp. 575–594. 
-Fitri Amir A, Abd Ghapar A, Salamiah. Jamal A , Najiah Ahmad K, 

(2015), Sustainable tourism development: A study on community 

resilience for rural tourism in Malaysia, Procedia- Social and 

Behavioral Sciences.Volum 168, pp 116 – 122 

-Fong F,  S ,Chiun L, Peter S,Nair V , (2014), The impact of local 

communities’ involvement and relationship quality on sustainable 

rural tourism in rural area, Sarawak. The moderating impact of self-

efficacy, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 144, pp 

60 – 65 

-Gursoy. D, Jurowski. C, and Uysal. M, (2002), Resident attitudes a 

structural modeling approach,  Annals of Tourism Research, Volume 

29 , Issue 1, pp. 79–105 

-Guzman-Parra. V. F, Quintana-García. C, Benavides-Velasco. C A, 

andJose Roberto Vila-Oblitas, (2015), Trends and seasonal variation 

of tourist demand in Spain: The role of rural tourism, Tourism 

Management Perspectives, Volume 16, pp 123–128. 

-Kim. S and Jamal. T, (2015), the co-evolution of rural tourism and 

sustainable rural development in Hongdong, Korea: complexity, 



 

 

 

 

62  ٝ69ضيعي، قٕبضٜ فّٕي ـ پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

conflict and local response, Journal Journal of Sustainable Tourism, 

Volume 23, Issue 8-9, pp 1363-138. 

-Kyle. G, Mowen. A.J and Tarrant. M, (2004), Linking place preferences 

with place meaning: an examination of the relationship between place 

motivation and place attachment, Journal of Environmental 

Psychology, Volume   24,  pp. 439–454. 
-Lee. C.K. Kang. S.K, Long. P, and Reisinger. Y, (2010), Residents' 

perceptions of casino impacts: a comparative study, Tourism 

Management, Volume 31, Issue 2, pp. 189- 201. 

-Lee. T. H, Shen. Y. L, (2013), The influence of leisure involvement and 

place attachment on destination loyalty: Evidence from recreationists 

walking their dogs in urban parks, Journal of Environmental 

Psychology, Volume 33, pp 76- 85 

-Lorio M,  Corsale A,  (2010), Rural tourism and livelihood strategies in 

Romania, Journal of Rural Studies, Volume  26, pp 152–162 

Madgin. R, Bradley. L, and Annette Hastings, (2016), Connecting 

physical and social dimensions of place attachment: What can we 

learn from attachment to urban recreational spaces?, Journal of 

Housing and the Built Environment, Volume 31, Issue 4, pp 677- 693. 

-Marzo-Navarro. M, Pedraja-Iglesias. M, and Lucia Vinzón, (2016), 

Development and Validation of the Measurement Instruments ofthe 

Determinant Elements of Integrated Rural Tourism, Journal of 

Hospitality & Tourism Research, Volume 40, lssue 4, pp 476-496. 

-Mbaiwaa, J.E. and Stronzab, A. (2010). The effects of tourism 

development on rural livelihoods in the Okavango Delta, Botswana, 

Journal of Sustainable Tourism, Volume 18, Issue 5, pp  635-656 

-Nair. V, Whitelaw. A. P, (2015), Redefining Rural Tourism in 

Malaysia: A Conceptual Perspective, Journal Asia Pacific Journal of 

Tourism Research, Volume 20, Issue 3, pp314- 337. 

-Nicholas. L, Thapa. B, and KO. Y, (2009),Residents' perspectives of a 

world heritage site the Pitons Management Area, St. Lucia, Annals of 

Tourism Research, Volume  36, Issue 3, pp. 390–412. 



 

 

 

 

  63 ........ٚ اضتجبط آٖ ثب ياظ تٛؾقٝ ٌطزقٍط يارتٕبفبت ٔحّ تيحٕب

 

-Nunkoo. P and Gursoy. D, (2016), Political trust and residents’ support 

for alternative and mass tourism: an improved structural model, 

Development and Planning Issues in Tourism Geographies, Volume 

14. Pp 1- 22. 

-Nunkoo. R, and Ramkissoon. H., (2011), Developing a community 

support model for tourism, Annals of Tourism Research, Volume 38, 

Issue 3, pp. 964–988. 

-Onofri, L, and Nunes, P. A. L. D, (2013), Beach ‘lovers’ and ‘greens’: 

A worldwide empirical analysis of coastal tourism, Ecological 

Economics, Volume 88,pp 49-56. 

-Rasoolimanesh. S. M, Ringle. Ch. M,  Jaafar. M, and  Ramayah. T, 

(2017), Urban vs. rural destinations: Residents’ perceptions, 

community participation and support for tourism development, 

Tourism Management, Volume 60, pp 147- 158. 

-Sebele. L.S, (2010), Community-based tourism ventures, benefits and 

challenges: Khama Rhino Sanctuary Trust, Central District, 

Botswana, Tourism Management, Volume 31, pp. 136–146 

-Simpson. M.C, (2008), Community benefit tourism initiatives: a 

conceptual oxymoron?, Tourism Management, Volume 29, pp. 1–18 

-Song. Z, Pratt. S, and Wan. Y, (2017), Core self-evaluations and 

residents' support for tourism: Perceived tourism impacts as 

mediators, International Journal of Tourism Research, Volume  9, 

Issue 1, pp 1- 11. 

-Su. I, Huang. S, and Huang. J, (2016), Effects of Destination Social 

Responsibility and Tourism Impacts on Residents’ Support for 

Tourism and Perceived Quality of Life, Journal of Hospitality & 

Tourism Research, Volume  2 Issue 1,, pp 1 –19 

-Wang, C. Zhang Y , Yanga Y, Yang Q, Kush J, Xu Y, Xu L ,(2016). 

Assessment of sustainable livelihoods of different farmers in hilly 

redsoil erosion areas of southern China, Ecological Indicators, 

Volume, 64, pp 123–131(4). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517716302357
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517716302357
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261517716302357
http://www.sciencedirect.com/science/journal/02615177


 

 

 

 

64  ٝ69ضيعي، قٕبضٜ فّٕي ـ پػٚٞكي رغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

-Zwiers. S, Markantoni. M,, and Dirk Strijker, (2016), The role of 

change- and stability-oriented place attachment in rural community 

resilience: a case study in south-west Scotland, Community 

Development Journal, Volume 51, Issue 4, pp 2- 20. 
 


