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 سهاى گذر در هعواری ٍ شْزساسی هلی ّوایش اٍلیي

و تکنیک  spssبا استفاده از تحلیل  در توسعه صنعت گردشگریشهر همدان فضایی -ساختار کالبدینقش 

swot 

 

 2، محمذ احمذی لیًاوی 1طلیعٍ احمذی

 سبیللمحلٍ س دفتزخذمبت وًسبسی ببفت فزسًدٌ ضُزی تُزانکبرضىبس ضُزسبسی .1

 محلٍ بی سیم دفتزخذمبت وًسبسی ببفت فزسًدٌ ضُزی تُزانکبرضىبس ضُزسبسی .2
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 چکیذٌ :

آهسظای رْبى تَرِ ثطًبهِ ضیعاى ضا رلت ًطزُ ؾِ نٌؼت زض قگطی ثِ ػٌَاى یٌی اظاهطٍظُ گطز      

ؾبذتبض ًبلجسی ٍ كضبیی قْط  ِتَرِ ثة تطیي كضبّب ضا تكٌیل زازُ اًس ، كضبّبی قْطی اظ زیط ثبظ رصااؾت.

ثِ ثطضؾی ػَاهل ػولٌطزی  اظ ایي ضٍ گطزقگطی هی ثبقس. نٌؼت یٌی اظ اثؼبز هْن زض رصة گطزقگط ٍ تَؾؼِ

ي ثسی زض اضتجبط ثب ضضبیت ، رصة ٍ ازضاى گطزقگطاى پطزاذتِ قسُ اؾت ًبلجسی قْط، تزطثی ٍ ازضاًی ؾبذتبض

هٌظَض اثتسا هسل هلَْهی ثطاؾبؼ هجبًی ًظطی اؾتٌتبد ٍ عطاحی گطزیس ٍ ؾپؽ ثب اؾتلبزُ اظ ضٍـ پیوبیكی زض 

هؼطو آظهَى هطاض گطكت.ربهؼِ آهبضی تحوین قبهل گطزقگطاى قْط ّوساى اؾت ًِ ثب اؾتٌبز ثط كطهَل ًًَطاى 

ط گطكتِ قسًس. زازُ ّبی ثسؾت آهسُ ثِ ٍؾیلِ ًلط ثِ ػٌَاى ًوًَِ تهبزكی هَضز هغبلؼِ ، زض تحوین ، زض ًظ 384

پطؾف ًبهِ ّبی تَظیغ قسُ اظ ثیي اكطازی ًِ ثِ ػٌَاى گطزقگط ٍاضز قْط ّوساى قسُ اًس اظ عطین ًطم اكعاض 

spss  ثب روغ ثٌسی ًوبط هَت ، ضؼق ، كطنت ٍ تْسیس ّبی  ٍ ؾپؽ تهَضز تزعیِ ٍ تحلیل هطاض گطك

ًتبیذ  ثِ ثطضؾی اّساف تحوین ،ضاّجطز ّب ٍ ؾیبؾت ّب پطزاذتِ قس. swotهحسٍزُ هَضز هغبلؼِ زض رسٍل 

حبنل اظ پطزاظـ زازُ ّب ًكبى زاز ًِ ثیي ازضاى گطزقگطاى اظ هؤللِ ّبی ػولٌطزی ٍ تزطثی هَرَز زض قْط 

ض بض ًبلجسی هَرَز ززاضی ٍرَز زاضز ًِ ثب توَیت ؾبذتیعثبى اضتجبط هؼٌبٍ رصة ٍ ضضبیت گطزقگطاى اظ قْط ه

 قْط هی تَاى نٌؼت گطزقگطی ضا تَؾؼِ زاز.

 

 کلیذياژٌ َب : سبختبر کبلبذی فضبیی ، گزدضگزی ضُزی ، فضبَبی ضُزی.
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 سهاى گذر در هعواری ٍ شْزساسی هلی ّوایش اٍلیي

 

The role of physical structure - the city of Hamadan in tourism 

development techniques using spss analysis swot 

 

Today tourism industry as one of the world's income has attracted the attention of planners. 

Urban areas have long formed the most attractive places, according to the anatomical 

structure of space and one dimension is important in attracting tourists and tourism 

development. 

Hence the functional factors, experimental and conceptual physical structure city with 

satisfaction, and perceptions of tourists have been attracted to the conceptual model was 

developed based on theoretical principles derived and then tested using the method 

exposed. 

A survey of tourists Hamadan is based on a random sample of 384 Cochrane formulation 

of the research were considered. 

Data obtained through questionnaires distributed among the tourists who have arrived in 

Hamadan was analyzed by spss softwar and then summarizes the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats swot table in the study area of research objectives, strategies and 

policies were discussed. 

The results of the data showed that the tourists' perception of functional and experiential 

components to attract and satisfy tourists in town and there is a significant association of 

the host city.   

 

Keywords : physical structure of the city,  city tourism, urban spaces. 
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 سهاى گذر در هعواری ٍ شْزساسی هلی ّوایش اٍلیي

 مقذمٍ -1

 مسئلٍ بیبن-1-1

تَرِ ثِ هوَلِ ی كطآیٌس قْطؾبظی اؾت. ًیلیت ٍ اضتوبی هحیظ یي قْط اظهَضَػبت هْن هَضز ًظط زض       

طات احگطزقگطی یٌی اظ ثرف ّبیی اؾت ًِ ثِ زلیل گطزقگطی هی تَاًس ثِ اضتوبی هحیظ قْطی ًوي ًٌس .

كطٌّگی ٍ اهتهبزی زض عی زِّ ّبی اذیط ثب ًطخ ضقسی كعایٌسُ گؿتطـ یبكتِ ٍ  -هخجت زض ظهیٌِ ّبی ارتوبػی

 ى اؾت.تجسیل قسى ثِ نٌؼت اٍل رْب زض حبل

اظ هعیت ّبی ًؿجی آى ثْطُ هٌس  ًكَض ّب زض تالـ ّؿتٌس تب ثب تَؾؼِ نٌؼت گطزقگطیاهطٍظُ ثؿیبضی اظ       

 ّبی ًیبظهٌسی تأهیي هٌبؾت، ّبی ایزبزظیطؾبذت ًیبظهٌس ثرف ایي زض ًؿجی هعیت ثِ زؾتیبثی قًَس.اگطچِ

 ػَاهل ثِ ػٌَاى گطزقگطاى ًیبظّبی ؼسزت ثِ تَرِ ثب. اؾت هغلَة گطزقگطی تؿْیالت ایزبز ٍ گطزقگطاى

هوهس قْط   ؾَی اظ آى تأهیي ٍ ًیبظهٌسی ّب ایي قٌبذت هؿتلعم ثرف ایي تَؾؼِ تَؾؼِ گطزقگطی، ٍ رصة

 اؾت

 هزسز توبضبی هؼٌی زض گطزقگطاى ٍ ًگْساضی رصة زض گبم اٍلیي ًیبظ هَضز تؿْیالت ٍرَز ًِ آًزب اظ      

اثؼبز  اظ ؾغحی ٍرَز حیج كضبیی قْط ثب ضٍیٌطز گطزقگطی اظ-ذتبض ًبلجسیؾب قٌبذت ایي ضٍ اظ اؾت؛ آًْب

 ثب تب. آٍضز هی كطاّن آى ٍتَؾؼِ هحسٍزُ هَضز هغبلؼِ گطزقگطی ٍضؼیت ثب آقٌبیی ثطای ضا ظهیٌِ ٍ هؤللِ ّب ،

ّن چٌیي ٍ   ًوبیٌس ایزبز هوهس ثِ ًؿجت ضا آًْب ٍكبزاضی ٍ ضضبیت ، گطزقگطاى ًیبظّبی ٍ اًتظبضات تأهیي

 ٍ اهٌبى ثبظگكت ضاٌّبض هٌبؾت زض رْت ضكغ ًبضؾبیی ّب ٍ ضؼق ّبی هَرَز ثطآیٌس ٍثِ ػجبضتیزضنسز اضائِ 

 ٍكبزاضی ذَز ًَثِ ثِ آًْب تأهیي ضضبیت ٍ زاضز هوهس اظ آًْب ضضبیت هیعاى ثِ ثؿتگی گطزقگطی هزسز توبضبی

رهی گطزقگط ، ًلیس هَكویت زض ضاّجطز ضاٌّبض زاز ٍ اظ عطكی تزطثِ ّبی ق ذَاّس اكعایف هوهس ثِ ضا آًْب

هٌبؾت ثطای گطزقگطی اؾت ، اظ ایي ضٍ ضاّجطز هَكن گطزقگطی  ثبیس قطایغی ضا كطاّن ًوبیس ًِ گطزقگطاى 

 (Muzaffer,1998,58) تزطثِ ّبی ذَقبیٌسی زاقتِ ثبقٌس.

 اَمیت ي ضزيرت تحقیق -1-2

صقت ظهبى عَالًی اظ عطح هَضَع ًیلیت ذسهبت ٍ ػلی ضؿن هسهت عَالًی هَضَع گطزقگطی ٍ گ      

پػٍّف آى ، ًِ تٌْب تَرِ ثِ ایي هَضَع ًبّف ًیبكتِ ثلٌِ ثِ زلیل اّویت كعایٌسُ زضاهتهبز ًكَضّب ، ًوف آى 

ربیی ًِ كضبّبی قْطی اظ زیطثبظ رصاة تطیي كضبّبضا تكٌیل زازُ اًس آى اظ ثیف اظ پیف پطضًگ تط قسُ اؾت.

ت ، ذسهبت ٍ تزبضة ضا زض ثطزاضز ، تطًیجی اظ هحهَال ًًِلی گطزقگطاى اظ یي هوهس  اضظیبثی تَرِ ثِ

ثؿتگی ثِ ؾبذتبض ٍ ؾغحی اظ  اظ یي هحیظ . اظ عطكی اضظـ ازضاى قسُ .هَضَػی ربلت ثِ ًظط هی ضؾس

اضظیبثی ًٌس ضا  هٌبؾت  ٍ كضب . اظ ایي ضٍ هبزاهی ًِ ، گطزقگط ذسهبت اضائِ قسُ ٍ ًبلجس .زاضز هَرَز ًیلیت 
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زض ًتیزِ ، اضظـ ازضاى قسُ اٍ اظ هوهس گطزقگطی زض ؾغح ثبالیی هطاض هی گیطز .ثٌبثطایي اًتظبض هی ضٍز ثیي 

ازضاى گطزقگطاى اظ قْط هیعثبى زض اضتجبط ثب ؾبذتبض ًبلجسی كضبیی هَرَز زض قْط ٍ رصة ٍ ضضبیت 

 ِ هؼٌبزاضی ٍرَز زاقتِ ثبقس.غگطزقگطاى ضاث

 اَذاف  -1-3

كضبیی هٌبؾت ثطای تَؾؼِ گطزقگطی هجتٌی ثط اضظـ –زؾتیبثی ثِ ؾبذتبض ًبلجسی  ف اظ اًزبم ایي پػٍّف ،ّس

اضائِ ضاٌّبض هٌبؾت رْت اؾتلبزُ اظتوبم كضبّبی ثبلوَُ قْطی  ٍ ّبی هحیظ ٍ اهٌبًبت هَرَز زض قْط ّوساى

 اؾت.ثطای رصة گطزقگطاى ٍ ًؿت ضضبیت آى ّب 

 فزضیٍ َبی تحقیق -1-4

 كطضیِ  ثِ قطح ظیط اًزبم قسُ اؾت : 3ّف حبضط ثط هجٌبی پػٍ

ثِ ًظط هی ضؾس ثیي هَللِ ّبی ػولٌطزی هَرَز زض قْط ثب ًؿت ضضبیت گطزقگطاى ضاثغِ :  1كطضیِ قوبضُ 

  ای هؿتوین ٍرَز زاضز

ؼٌب زاضی كضبیی قْط تأحیط ه–ثِ ًظط هی ضؾس اثؼبز ػیٌی هَللِ ّبی تزطثی ؾبذتبض ًبلجسی :  2كطضیِ قوبضُ 

 ثطای رصة گطزقگطاى زضقْط زاضز.

كضبیی –.ثِ ًظط هی ضؾس ازضاى گطزقگطاى اظ قْط هیعثبى ًوف هْوی زض ایزبز ؾبذتبض ًبلجسی : 3كطضیِ قوبضُ 

 هٌبؾت ثطای گطزقگطی زض قْط ایلب هی ًٌس.

 ريش تحقیق :-1-5

ؾبذتبض  ثِ هطثَط ذهَنیبت ثطضؾیاظ  پؽ ًِ هؼٌب ثسیي ، پیوبیكی اؾت،  پػٍّف ایي تحوین زض ضٍـ      

ی گطزقگطاى ، ذهَنیبت هَرَز زض هحیظ ، ػَاهل هَحط زض كضبی ،ًیبظّب قْط زض كضبیی هَرَز-ًبلجسی

 هتـیطّبیی تؼطیق ثب ّوعهبى. گیطز هی هطاض اضظیبثی هیساًی ، پطؾكٌبهِ هَضز ّبی زازُ ثطزاقت عطین اظ سیجًبل

 پطؾكٌبهِ ّب، اظ حبنل ًتبیذ ثطضؾی ٍ اؾترطاد اظ پؽ عطاحی پطؾكٌبهِ، ٍ هغلَثیت ؾٌزف رْت

 ًْبیت زض ٍ قسُ اؾترطاد قْطی كضبّبی اظگطزقگطاى  ثْیٌِ رْت اؾتلبزُ الظم ایظ قط ٍ ذهَنیبت

زض ایي  كضبیی رْت تَؾؼِ گطزقگطی اضائِ ذَاّس قس.–ایزبز ؾبذتبض ًبلجسی رْت  پیكٌْبزاتی ٍ ضاٌّبضّب

  SPSSاعالػبت حبنل اظ ضٍـ ّبی گطز آٍضی اعالػبت اظ زٍ ضٍـ  ًطم اكعاض پطٍغّف ثطای تزعیِ ٍ تحلیل 

ثب كطو اعویٌبى  ثباؾتلبزُ اظ كطهَل ًًَطاىرْت پط ًطزى پطؾف ًبهِ ّب اؾتلبزُ قسُ اؾت. SWOT تٌٌیيٍ 

پطؾكٌبهِ پط قسُ روغ آٍضی  384پطؾكٌبهِ تَظیغ ٍتؼساز  400كَم تؼساز  ثطای ربهؼِ ًبهحسٍز زضنس 95

 .طزیسگ
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  كطهَل ایي زض

n  ;ًوًَِ حزن تؼساز 

Z;  هی ثبقس 1.96زضنس ثطاثط  95هوساض هتـیط ًطهبل ٍاحس اؾتبًساضز، ًِ زض ؾغح اعویٌبى 

P ;ّؿتٌس هغبلؼِ هَضز نلت زاضای ًِ اكطازی زضنس ًؿجت یؼٌی آهبضی ربهؼِ زض نلت تَظیغ زضنس 

q  ;ّؿتٌس ربهؼِ زض نلت آى كبهس ًِ اكطازی زضنس 

d  ;ِثبقس، هسًظط تحوین زض ثیكتطی زهت چِ ّط.  (117: 1381 ًیب، حبكظ) هغلَة احتوبلی زهت یب اعویٌبى زضر 

: 1389 حؿٌی، ٍ كطٍؿی) یبكت ذَاّس اكعایف ًوًَِ تؼساز ػسز، ایي قسى ًَچي احط زض. قَز هی ًَچٌتط d اًساظُ

145.) 

( تب ) ذیلی هربللن ٍ ذیلی 1هَاكون ٍ ذیلی ظیبز ;پطؾكٌبهِ هصًَض زاضای عیق لیٌطت اؾت ًِ زض آى )ذیلی  

 /. ثطآٍضز گطزیس.787( هی ثبقس. زض ایي ، پطؾكٌبهِ ضطیت آللبی ًطًٍجبخ ثطاثط  5ًن ; 

 مذل مفًُمی تحقیق-1-6

 ضت ظیط هی ثبقس:َهسل تحلیلی تحوین ثطاؾبؼ كطضیبت هَرَز ثِ ن

 

 هأذص: ًگبضًسُ 
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 معزفی متغیز َب ي ضبخص َب -1-7

زض كطضیِ قوبضُ یي ، هَللِ ػولٌطزی ثِ ػٌَاى هتـیط ٍاثؿتِ ٍ ضضبیت گطزقگطاى اظ قْط هیعثبى ثِ ػٌَاى       

هتـیط هؿتول زض ًظط گطكتِ قسُ اؾت. هَللِ ی ػولٌطزی ذَز ثِ زٍ هؼیبض زؾتطؾی ٍ اضتجبط ٍ كؼبلیت ًٍبضثطی 

ٍ زؾتطؾی ًبلجسی هی ثبقس ٍ هؼیبض توؿین هی قَز. قبذم ّبی زؾتطؾی ٍ اضتجبط قبهل زؾتطؾی  ثهطی 

هیعاى تٌَع ظهبًی ٍ هٌبًی كؼبلیت ّب ،تبهیي پبضًیٌگ ػوَهی هتٌبؾت ثب كضب ٍ  قبذم كؼبلیت ٍ ًبضثطی قبهل

 ٍرَز كضبّبی ػوَهی هی ثبقس.

ًظط زض كطضیِ قوبضُ زٍ ، هَللِ تزطثی ثِ ػٌَاى هتـیط هؿتول ٍ رصة گطزقگطاى ثِ ػٌَاى هتـیط ٍاثؿتِ زض       

قَز. قبذم ّبی  گطكتِ قسُ اؾت.هَللِ تزطثی ذَز ثِ ؾِ هؼیبض ضاحتی ، آؾبیف ٍ ظیجبیی قٌبؾی توؿین هی

هؼیبض ضاحتی اهٌبى هسم ظزى ، هٌج ، ًكؿتي ، توبقب ٍ ثبظی ٍّن چٌیي ٍرَز تؿْیالت ٍ تزْیعات هٌبؾت زض 

احی كضبّبی هَرَز ٍ قبذم ًظط گطكتِ قسُ اؾت ، قبذم هؼیبض آؾبیف ، ٍرَز آؾبیف اهلیوی زض عط

 هی ثبقس. عجیؼیهؼیبض ظیجبیی قٌبؾی : ظیجبیی قٌبؾی ههٌَع ٍ ظیجبیی قٌبؾی 

زض كطضیِ قوبضُ ؾِ ، ازضاى گطزقگطاى اظ قْط هیعثبى ثِ ػٌَاى هتـیط هؿتول زض ًظط گطكتِ قسُ اؾت ،       

قَز ًِ ّط ًسام تَؾظ قبذم ّبی  ازضاى گطزقگطاى ذَز ثِ زٍ هؼیبض ازضاى شٌّی ٍ ازضاى ثهطی توؿین هی

ذَز هَضز اضظیبثی هطاض گطكتِ قسًس.قبذم ّبی ازضاى شٌّی ، قبهل : حؽ تؼلن ثِ كضب ، ذبعطُ اًگیعی كضب 

، ضاثغِ نویوی ثیي اكطاز ثَهی ٍ گطزقگط ، احؿبؼ اهٌیت زض قْط ٍ زضى گطزقگطاى اظ هیعاى اعالع ضؾبًی اظ 

رصاة ثَزى ظبّط ٍ آضاؾتگی قْط ٍ پبًیعگی زض هحیظ قْطی هی  ذسهبت ٍ قبذم ّبی ازضاى ثهطی قبهل

 .ثبقس

 محذيدٌ پژيَص-1-8

ربهؼِ هَضز هغبلؼِ زض ایي تحوین ضا گطزقگطاى قْط ّوساى تكٌیل هی زٌّس.ثٌبثطایي گطزقگطاى ایي هٌبعن       

 سُ اًس.ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبضی تحوین زض ًظط گطكتِ ق

 ی وظزیمفبَیم ، دیذگبٌ َب ي مببو-2

 تعبریف ي مفبَیم -2-1

 گزدضگزی ضُزی :-2-1-1

گطزقگطی كؼبلیتی اؾت ًِ كطز زض هؿبكطت ٍ زض هٌبًی ذبضد اظ هحیظ ػبزی  ذَز اًزبم هی زّس ،ایي       

گطزقگطی ( 14:1386)هَحس ،هؿبكطت ثیف اظ یي ؾبل عَل ًوی ًكس ٍ ّسف تزبضت یب كؼبلیت ّبی زیگط اؾت.

 ؿبلجبً زاضًس ثؿیبض كطٌّگی ٍ تبضیری ّبی ربشثِ آًٌِ ػلت ثِ قْطی گطی اؾت ، ًَاحیقْطی گًَِ ای اظ گطزق
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 ثٌبّبی ّب، هَظُ قبهل ثعضگی ٍ هتٌَع ّبی ربشثِ هؼوَالً قْطّب. قًَس هی هحؿَة هْوی گطزقگطی هوبنس

 تبضیری ؼوبضیه ثب هٌبعوی ذطیس، هطاًع قْطثبظی، ّب، پبضى ٍضظقی، ّبی اؾتبزیَم تئبتط، ّبی ؾبلي یبزثَز،

.  ًٌس. هی رصة ضا ثؿیبضی گطزقگطاى ذَز ًِ ّؿتٌس زاضا هكَْض اكطاز یب هْن حَازث ثِ هطثَط ّبیی ٍهٌبى
 (189: 1385 پبپلی،)

 ضُزی فضبی -2-1-2

 پَقف ثط ػالٍُ ًِ ای گًَِ ثِ.  اؾت ؾبزُ ٍ هؼوَلی كضبی یي اظ تط هتؼبلی هلَْم قْطی كضبی      

 ًیع ضا ارتوبػی ٍ اهتهبزی ی پیچیسُ ّبی اضظـ ٍ قٌبذتی ظیجبیی ّبی هؼیبض ، كضب یي ًلی ّبی ذهیهِ

 یب هغلَة ذهلت ، ربهؼِ اكطاز هٌبًی ٍ ظهبًی ّبی ًیبظ ثب هتٌبؾت تَاًس هی قْطی كضبی یي.قَز هی قبهل

 ، ضٍاثظ حزن ٍ هویبؼ ، اًتظبض هَضز اّساف ثب ًبضًطزی ّوٌَایی ٍ ّورَاًی هیعاى ثِ ثؿتِ. ًٌس پیسا ًبهغلَة

 هی قْطی كضبّبی ، قْط ؾبذتبض ًلیت ثب ّورَاًی ٍ ارتوبػی ّبی گطٍُ ضٍظهطُ ّبی ًیبظ ثب تٌبؾت ٍ تغبثن

 (72:1384، هْؿب ؾیلیبًی).گیطز ثْطُ هغلَة ًظبم اظ تطی ثطرؿتِ ٍرَُ اظ تَاًس

 سبختبر کبلبذی-2-1-3

طاض گیطی ػٌبنط قْطی ٍ ًحَُ اضتجبط آى ّب ثب ؾبذتبض ًبلجسی تطًیت ًلی قْط ٍ ثٌب ثِ تؼجیطی هحل ه      

 (55:1382)هحوسضضب  ثصضگط،. یٌسیگط ٍ ًیع ػولٌطز آى ّب ثب ظًسگی قْطی اؾت

 سبختبر فضبیی-2-1-4

 ًظبم، یي ػٌَاى ثِ قْط. گیطز هی ؾطچكوِ ؾبذتبض ٍ كضب هلَْم زٍ اظ ًِ اؾت ای ٍاغُ كضبیی، ؾبذتبض      

 ّب هٌبى زیسگبُ ایي اظ. زاضًس اضگبًیي اضتجبط یٌسیگط ثب ظًسُ هَرَز ّبی اًسام ّوچَى ًِ اؾت ارعایی زاضای

. ضًٍس هی قوبض ثِ چطذكی ًبلجس یي اظ ثركی ٍ یبكتِ ّوجؿتگی یٌسیگط ثب كضبیی هتوبثل ًظبم یي ٍؾیلِ ثِ

 ًِ قًَس، هی تكٌیل ّبیی ًبًَى ّب آى كؼبالًِ تزوغ اظ ًِ ثبقٌس هی ثعضگتط حَظُ یي اظ ّبیی ثرف ّب هٌبى

 ػولٌطزّب، ٍ ّب هٌبى اؾتوطاض ًحَُ اظ ًِ گلت تَاى هی زیگط ثیبى ثِ. آٍضًس هی پسیس ضا قْط هحَضّبی ٍ هطاًع

 پسیس ضا ّب هحَض ٍ هطاًع اظ ای قجٌِ یٌسیگط ثب زضًٍی اضتجبط یي زض ًِ گیطًس هی قٌل هحَضّبیی ٍ ّب ًبًَى

 (94:1386ظازُ، هحوس ًَض حؿیي) .گَیٌس هی كضبیی ؾبذتبض آى ثِ ًِ آٍضًس هی

 یبفتٍ َبی پژيَص  -3

 هی شیل هطاض ثِ spss اكعاض ًطم ی ٍؾیلِ ثِ پػّف ّبی یبكتِ ًلط 384 تَؾظ پطؾكٌبهِ ًطزى پط اظ پؽ      

 : ثبقس

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 سهاى گذر در هعواری ٍ شْزساسی هلی ّوایش اٍلیي

 : سه -3-1

 ؾبل هی ثبقس.30هیبًگیي ؾي پبؾرگَیبى ثط اؾبؼ یبكتِ ّبی پػٍّف 

 سه پبسخگًیبن(: 1جذيل)

 بسرگتریه کًچکتریه میاوگیه اوحراف استاودارد

72،9 30 14 55 

 ّبی پیوبیكی تحوین هبذص: یبكتِ

 جىس -3-2 

 (:  جىس2جذيل)

 مرد 2،، 4،27

 سى 133 1729

 کل 033 ،،9

 ّبی پیوبیكی تحوین هبذص: یبكتِ

 ًؿجت ظًبى ثیكتط هی ثبقس.ثطاؾبؼ یبكتِ ّبی پػٍّف ، ؾْن هطزاى زض پبؾد گَیی ثِ ؾَاالت ثِ 

 پبسخ بٍ فزضیبت تحقیق -3-3

قَز، الظم  ّبی پیوبیكی تحوین اًزبم هی ثطای پبؾد گَیی ثِ هؿوتی اظ كطضیبت تحوین ًِ ثط اؾبؼ یبكتِ      

اؾت ًِ هتـیطّبی ًْبیی ّط یي اظ كطضیبت هؼطكی ٍ تَنیق قسُ ٍ ؾپؽ هؼٌبزاضی ضاثغِ آًْب ثب یٌسیگط 

 ثطضؾی قَز.

ثٌبثط آًچِ زض كطضیبت گلتِ قس، پٌذ هتـیط انلی زض ایي تحوین ٍرَز زاضًس ًِ ػجبضتٌس اظ: ازضاى       

ّبی ػولٌطزی  كضبیی هٌبؾت ثطای گطزقگطی زض قْط، هَللِ -گطزقگطاى اظ قْط هیعثبى، ؾبذتبض ًبلجسی

كطضیبت اٍل ٍ زٍم زٍ هتـیط آذط زض هؿوت تَنیق  هَرَز زض قْط، ضضبیت گطزقگطاى ٍ رصة گطزقگطاى.

ًیبظ اؾت ًِ ؾِ هتـیط زیگط ًیع زض ایي هؿوت اظ تطًیت ظیط  3اًس، اهب ثطای پبؾد ثِ كطضیِ قوبضُ قسُثطضؾی 

 ّب ثسؾت آیٌس ٍ تَنیق قًَس. قبذم

ّبی ػولٌطزی هَرَز زض قْط ثب ًؿت  ضؾس ثیي هَللِ كطضیِ اٍل تحوین چٌیي ثیبى هی ًٌس ًِ: ثِ ًظط هی      

 ای هؿتوین ٍرَز زاضز. زقگطاى ضاثغِضضبیت گط

ثطای ثطضؾی هؼٌبزاضی ضاثغِ ثیبى قسُ زض ایي كطضیِ، ّوجؿتگی ثیي ایي زٍ هتـیط ثطضؾی قسُ اؾت، ّوبًغَض  

 0.00قَز، ؾغح هؼٌبزاضی ثسؾت آهسُ ثطای ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى هكبّسُ قسُ،  ًِ زض رسٍل ظیط زیسُ هی

ّبی پیوبیف  ّسُ قسُ ثِ ایي هؼٌبؾت ًِ ضاثغِ هكبّسُ قسُ ثط اؾبؼ زازُثسؾت آهسُ اؾت. ؾغح هؼٌبزاضی هكب

تبییس هی قَز ٍ  اٍلّبی تحوین كطضیِ  هؼٌبزاض ثَزُ ٍ هبثل تؼوین ثِ ربهؼِ آهبضی تحوین اؾت. ثٌبثطایي یبكتِ
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ضز ٍ ّبی ػولٌطزی هَرَز زض قْط ّوساى ّوجؿتگی ٍرَز زا زّس ًِ ثیي ضضبیت گطزقگطاى ٍ هَللِ ًكبى هی

 ثسؾت آهسُ اؾت. 0.307هوساض آى ًیع 

 
 8  آزمًن َمبستگی دي متغیرٌ بیه متغیرَای فرضیٍ ديم(1)جديل

های عملکزدی موجود در  مولفه رضایت گزدشگزان 

 شهز
 **307. 1 ضزیة همثستگی پیزسون رضایت گزدشگزان

 000.  سطح معىاداری

 384 384 تعداد پاسخ

های عملکزدی  مولفه

در شهزموجود   
 1 **307. ضزیة همثستگی پیزسون

  000. سطح معىاداری

 384 384 تعداد پاسخ

معىادار است 0..0.راتطه در سطح  **  

 َبی پیمبیطی تحقیق مبخذ: یبفتٍ

 

 

 –ّبی تزطثی ؾبذتبض ًبلجسیضؾس اثؼبز ػیٌی هَللِتحوین چٌیي ثیبى قسُ اؾت ًِ: ثِ ًظط هی زٍمكطضیِ       

 تأحیط هؼٌبزاضی ثطای رصة گطزقگطاى زض قْط زاضز.كضبیی قْط 

ثطای ثطضؾی هؼٌبزاضی ضاثغِ ثیبى قسُ زض ایي كطضیِ، ّوجؿتگی ثیي ایي زٍ هتـیط ثطضؾی قسُ اؾت، ّوبًغَض ًِ 

 0.00قَز، ؾغح هؼٌبزاضی ثسؾت آهسُ ثطای ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى هكبّسُ قسُ،  زض رسٍل ظیط زیسُ هی

ّبی پیوبیف  ؼٌبزاضی هكبّسُ قسُ ثِ ایي هؼٌبؾت ًِ ضاثغِ هكبّسُ قسُ ثط اؾبؼ زازُثسؾت آهسُ اؾت. ؾغح ه

ٍم تحوین تبییس هی زهؼٌبزاض ثَزُ ٍ هبثل تؼوین ثِ ربهؼِ آهبضی تحوین اؾت. ثٌبثط زازُ ّبی ثسؾت آهسُ كطضیِ 

هؼٌبزاضی ثطای رصة كضبیی قْط تأحیط  -ّبی تزطثی ؾبذتبض ًبلجسیزّس اثؼبز ػیٌی هَللِ قَز ًِ ًكبى هی

 ثسؾت آهسُ اؾت. 0.434گطزقگطاى زض قْط ّوساى ّوجؿتگی ٍرَز زاضز ٍ هوساض آى ًیع 
 

 

 8  آزمًن َمبستگی دي متغیرٌ بیه متغیرَای فرضیٍ سًم(2) جديل

 -ساختار کالثدی  

فضایی مىاسة تزای 

 گزدشگزی در شهز

 جذب گزدشگزان در شهز

 -ساختار کالثدی 

 فضایی مىاسة تزای

 گزدشگزی در شه

 **434. 1 ضزیة همثستگی پیزسون

 000.  سطح معىاداری

 384 384 تعداد پاسخ

جذب گزدشگزان در 

 شهز
 1 **434. ضزیة همثستگی پیزسون

  000. سطح معىاداری

 384 384 تعداد پاسخ

معىادار است 0..0.راتطه در سطح  **  

 َبی پیمبیطی تحقیق مبخذ: یبفتٍ
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قَز  زّس، ّوبًغَض ًِ زیسُ هی ؾد گطزقگطاى ضا ثِ هتـیط ازضاى گطزقگطاى اظ قْط هیعثبى ًكبى هیرسٍل ظیط پب

ثسؾت آهسُ اؾت. اظ آًزب ًِ زض پطؾكٌبهِ عطاحی قسُ ػسز  2.48یي ازضاى گطزقگطاى اظ قْط هیعثبى  ، هیبًگ

یي ثیبًگط ذیلی ظیبز ٍ پٌذ ثیبًگط ذیلی ًن اؾت، هیبًگیي هكبّسُ قسُ ثِ ایي هؼٌب اؾت ًِ ازضاى گطزقگطاى 

 اظ قْط هیعثبى ثیف اظ هتَؾظ ثَزُ اؾت. 

 ن از شُر میسبان8  شاخص ادراک گردشگرا(3) جديل

 اوحزاف استاودارد میاوگیه تیشتزیه مقدار کمتزیه مقدار پاسخ معتثز 

ادراک گزدشگزان اس شهز 

 میشتان
384 1.32 4.08 2.4869 .57261 

 َبی پیمبیطی تحقیق مبخذ: یبفتٍ

زّس،  هیكضبیی هٌبؾت ثطای گطزقگطی زض قْط ًكبى  -رسٍل ظیط پبؾد گطزقگطاى ضا ثِ هتـیط ؾبذتبض ًبلجسی

كضبیی هٌبؾت ثطای گطزقگطی زض قْط اظ ًظط پبؾرگَیبى  -قَز، ، هیبًگیي ؾبذتبض ًبلجسی ّوبًغَض ًِ زیسُ هی

ثسؾت آهسُ اؾت. اظ آًزب ًِ زض پطؾكٌبهِ عطاحی قسُ ػسز یي ثیبًگط ذیلی ظیبز ٍ پٌذ ثیبًگط ذیلی ًن  2.49

كضبیی هٌبؾت ثطای گطزقگطی زض قْط ثیف  -لجسیاؾت، هیبًگیي هكبّسُ قسُ ثِ ایي هؼٌب اؾت ًِ ؾبذتبض ًب

 اظ هتَؾظ ثَزُ اؾت. 
 فضایی مىاسب برای گردشگری در شُر -8  ساختار کالبدی(4)جديل

 اوحزاف استاودارد میاوگیه تیشتزیه مقدار کمتزیه مقدار پاسخ معتثز 

فضایی  -ساختار کالثدی

مىاسة تزای گزدشگزی 

 در شهز
384 1.37 4.26 2.4940 .46249 

 َبی پیمبیطی تحقیق مبخذ: یبفتٍ

زّس، ّوبًغَض ًِ زیسُ  ّبی ػولٌطزی هَرَز زض قْط ًكبى هی رسٍل ظیط پبؾد گطزقگطاى ضا ثِ هتـیط هَللِ

ثسؾت آهسُ اؾت. اظ آًزب ًِ زض  3.04ّبی ػولٌطزی هَرَز زض قْط اظ ًظط پبؾرگَیبى  قَز، هیبًگیي هَللِ هی

ًگط ذیلی ظیبز ٍ پٌذ ثیبًگط ذیلی ًن اؾت، هیبًگیي هكبّسُ قسُ ثِ ایي هؼٌب پطؾكٌبهِ عطاحی قسُ ػسز یي ثیب

 ّبی ػولٌطزی هَرَز زض قْط هتَؾظ ثَزُ اؾت.  اؾت ًِ هَللِ
 َای عملکردی مًجًد در شُر 8  مًلفٍ(5) جديل

 اوحزاف استاودارد میاوگیه تیشتزیه مقدار کمتزیه مقدار پاسخ معتثز 

های عملکزدی  مولفه

 در شهز موجود
384 1.37 4.26 2.4940 .46249 

 َبی پیمبیطی تحقیق مبخذ: یبفتٍ

ضؾس ازضاى گطزقگطاى  ّوبًغَض ًِ پیف تط ًیع گلتِ قس، كطضیِ اٍل تحوین چٌیي ثیبى قسُ اؾت ًِ: ثِ ًظط هی

.  ثطای ًٌس كضبیی هٌبؾت ثطای گطزقگطی زض قْط ایلب هی -اظ قْط هیعثبى ًوف هْوی زض ایزبز ؾبذتبض ًبلجسی 

ثطضؾی هؼٌبزاضی ضاثغِ ثیبى قسُ زض ایي كطضیِ، ّوجؿتگی ثیي ایي زٍ هتـیط ثطضؾی قسُ اؾت، ّوبًغَض ًِ زض 

ثسؾت  0.00قَز، ؾغح هؼٌبزاضی ثسؾت آهسُ ثطای ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى هكبّسُ قسُ،  رسٍل ظیط زیسُ هی
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ّبی پیوبیف هؼٌبزاض  كبّسُ قسُ ثط اؾبؼ زازُآهسُ اؾت. ؾغح هؼٌبزاضی هكبّسُ قسُ ثِ ایي هؼٌبؾت ًِ ضاثغِ ه

زّس ًِ ثیي  ثَزُ ٍ هبثل تؼوین ثِ ربهؼِ آهبضی تحوین اؾت. ثٌبثطایي كطضیِ اٍل تحوین تبییس هی قَز ٍ ًكبى هی

كضبیی هٌبؾت ثطای گطزقگطی زض قْط ّوساى ّوجؿتگی  -ازضاى گطزقگطاى اظ قْط هیعثبى ٍ ؾبذتبض ًبلجسی 

 ثسؾت آهسُ اؾت. 0.642آى ًیع ٍرَز زاضز ٍ هوساض 

 
 8  آزمًن َمبستگی دي متغیرٌ بیه متغیرَای فرضیٍ ايل(6) جديل

ادراک گزدشگزان اس  

 شهز میشتان
فضایی مىاسة  -ساختار کالثدی 

 تزای گزدشگزی در شهز
ادراک گزدشگزان 

 اس شهز میشتان
 **642. 1 ضزیة همثستگی پیزسون

 000.  سطح معىاداری

ختعداد پاس  384 384 

 -ساختار کالثدی 

فضایی مىاسة تزای 

 گزدشگزی در شهز

 1 **642. ضزیة همثستگی پیزسون

  000. سطح معىاداری

 384 384 تعداد پاسخ

معىادار است 0..0.راتطه در سطح  **  

 َبی پیمبیطی تحقیق مبخذ: یبفتٍ

 ی پژيَصتحلیل یبفتٍ َب -4   

ی هبتطیؽ  پبضچِ ثِ ٍؾیلِ هغبلؼِ ٍ ثطضؾی قسًس. زض ازاهِ ثِ تحلیل یي ّبی پیكیي، اثؼبز هرتلق زض هؿوت  

ی هَضز هغبلؼِ  حسٍزُثٌسی ٍ اضظیبثی ٍضغ هَرَز ه ذَاّین پطزاذت، ًِ ثِ ًَػی، روغ SWOTتحلیلی 

ّب( ٍ  ّبی هخجت )ًوبط هَت ٍ كطنت پبضچِ ؾٌزف ٍضغ هَرَز زض حَظُ ّسف اظ ایي تحلیل یيثبقس.  هی

ی ضاّجطزی  ی ثطًبهِ ضائِگصاضی ٍ ا ٌلی )ًوبط ضؼق ٍ تْسیسّب( ٍ ًْبیتبً تسٍیي اّساف، ؾیبؾتّبی ه حَظُ

 ثبقس. هی
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 وتیجٍ گیزی-5

ّوبى عَض ًِ ًتبیذ تحلیل آهبضی ًكبى زاز ، ازضاى گطزقگطاى اظ قْط هیعثبى یي ػبهل هْن زض كطآیٌس       

ى ثبلوَُ اؾت. تهَیط شٌّی اظ یي قْط گطزقگط پصیط ثِ ػٌَاى پبؾری تطًیجی تهوین گیطی زض هیبى گطزقگطا

ثطای هَاضز حؿی ، ػبعلی ٍ ٍاهؼی زض ًظط گطكتِ هی قَز ٍ چٌبًچِ ازضاًبت شٌّی گطزقگط اظ قْط گطزقگطی 

ی تهَیط  ذَة ثبقس هكٌالتی ًِ گطزقگط زض اضتجبط ثب ًتیزِ ی كطآیٌس زاضز ، احتوبالً تب اًساظُ ای ثِ ٍاؾغِ

شٌّی ذَثی ًِ زاضز ًبزیسُ گطكتِ هی قَز . اهب اگط اقٌبالت ثِ نَضت پیَؾتِ ضخ زّس ، تهَیط شٌّی هخجت 

هرسٍـ ٍ ًْبیت هٌلی هی قَز ثٌبثطایي ثبیؿتی تالـ قَز تب تهَیط شٌّی ایزبز قسُ زض شّي گطزقگط ّوَاضُ 

ْتط زض رْت ػَاهل هؤحط ثط هَللِ ّبی ػولٌطزی ٍ هخجت ثبقس .ایي تهَیط شٌّی هی تَاًس ثب ایزبز ظهیٌِ ّبی ث

ثْجَز آى زض قْط ٍ ّوچٌیي ایزبز ثؿتط ّبی هٌبؾت ثطای هَللِ ّبی تزطثی نَضت پصیطز تب هیعاى ضضبیت 

 گطزقگطاى ضا اكعایف زازُ ٍ ثِ رصة گطزقگط ًوي ًوبیس.

 پیطىُبدات-5

 ُی قْط ظیجب ؾبظی ًوبّب ٍ اهبًي ػوَهی قْط رْت ظیجب تط ًطزى چْط 

زض یي قْط گطزقگطی هیبزیي ًوف هْوی زض آقٌبیی ثب قْط ٍ رْت یبثی ٍ ظیجبیی قْط زاضًس .هزؿوِ ّب ٍ یب 

ػٌبنط ًبض گصاقتِ قسُ زض هیبزیي قْط ثبیس زاضای ثبالتطیي اضظـ عطاحی ٍ ارطایی ثبقٌس زض ؿیط ایي نَضت ًِ 
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ثِ نَضت هٌلی ترت تبحیط هطاض هی زٌّس. هزؿوِ ّب  تٌْب ثِ اضظـ هیبزیي ًوی اكعایٌس اضظـ هٌبثغ زٍض زؾت ضا

ثْتط اؾت اظ عطین هؿبثوِ ثیي عطاحبى ٍ هزؿوِ ؾبظاى ثطرؿتِ ًكَض ثِ ٍرَز آیس تب ثِ ػٌَاى احطی هبًسگبض 

 ثطای گطزقگط ذبعطُ اًگیع ثبقس.

 اؾتلبزُ اظ ًوبقی ّبی زیَاضی 

تبحیطات هَی ثهطی ٍ آكطیٌف ظیجبیی ٍ  ط ایزبزًوبقی ّبی زیَاضی ًْي تطیي ٌّط ثكط ثَزُ ٍ اهطٍظُ اظ ًظ

ّوبٌّگی كطم ٍ ضیتن ، ًوف هْوی زض ظیجبؾبظی قْطی زاضز. زض ّوساى ًیع هی تَاى زض توبعغ ّبی ؿیط ّن ؾغح 

 ٍ یب زض ثطذی پیبزُ ضاُ ّب ًوبقی ّبیی ًِ حبًی اظ توسى پط ثبض قْط ّوساى اؾت ضا ثِ ًوبیف گصاقت.

  اؾتلبزُ اظ زیَاض ؾجع 

یٌی اظ ضاُ ّبی تَؾؼِ هٌظط ؾجع ، ربیگعیي ًطزى زیَاض ّبی ؾجع )زضذت ، گل ، ثَتِ( ثِ ربی زیَاض ّبی  

 ربهس قْط اؾت.ایي ضاٌّبض هی تَاًس زض هؿوت ّبی قلَؽ قْط هرهَنب زض ّؿتِ ی هطًعی نَضت گیطز. 

 ى ایزبز پیبزُ ضاُ ّب ٍ هطاض زازى هؿیط ّبیی ثطای پصیطایی ٍ اؾتطاحت گطزقگطا 

ّط قْط گطزقگطی ثبیس زاضای كضبّبی هتؼسز پصیطایی زض اعطاف ثٌبّبی هسیوی ، هحَضّبی قْطی ، هیبزیي ٍ 

ؿیطُ ثبقس ، ّط ًزب ًِ هطزم تزوغ هی ًٌٌس ًیبظ ذَز ضا ثِ هحلی ثطای اؾتطاحت ثیبى هی ًٌٌس. ثِ ربی ثطذَضز 

 حت كطاّن آٍضز.ثب تزوغ رَاًبى ثبیس ثطای آًبى كضبی تزوغ ، پصیطایی ٍ اؾتطا

  اؾتلبزُ اظ ًَضپطزاظی رْت رصاة ًطزى كضبی قْطی زض قت:  

ثطای كضبّبی كطٌّگی ثبیؿتی اظ ًَضپطزاظی ضًگیي ٍ یب هتحطى اؾتلبزُ قَز.ًَضپطزاظی ثِ گًَِ ای ثبقس ًِ 

 هؿوت ّبی رصاة ٍ تَضیؿت پصیط زض قت ثِ ٍؾیلِ ًَض هبثل تكریم ثبقٌس.

 مایزبز هٌبًی ثطای تزوغ هطز 

 پیف ثیٌی كضب یب كضبّبی هٌبؾجی زض قْط رْت ثطگعاضی هطاؾن ٍ ركي ّب ٍ زیگط هَاضز.

كضبی یبز قسُ ضا هی تَاى زض كضبّبی هتؼلن ثِ قْطزاضی یب اعطاف ثٌبّبی یبزثَز ٍ ًظبئط آى آهبزُ ًوَز. ػالٍُ 

ضی ًوبیكگبُ ّبی ٌّطی، ثط ًبضثطز یبز قسُ ثطگعاضی آئیي ّب ، ؾرٌطاًی ّب ، كضبّبی ثحج ػوَهی ، ثطگعا

ًٌؿطت ٍ ًظبئط آى زض ایي كضب اًزبم هی گیطز. ثِ ػجبضتی زیگط ایي كضب كطٌّگؿطا ٍ هحل ّبی تزوغ هطزم زض 

 كضبی ثبظ اؾت.
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  حل هكٌل پبضًیٌگ زض قْط 

 ثِ ػٌَاى پبضًیٌگ ػوَهی رْت اؾتلبزُ هؿبكطاى زض ازاضی ٍهت اظ ذبضد ؾبػبت زض ازاضات هی تَاى اظ پبضًیٌگ

 ظهبى ّبی پیي گطزقگطی اؾتلبزُ ًطز.

ایزبز پبضًیٌگ ّبی عجوبتی زض قْط ٍ اتهبل ایي پبضًیٌگ ّب ثِ ذغَط حول ٍ ًول ػوَهی رْت تؿْیل ًبض 

 گطزقگطاى.

اؾتلبزُ اظ پبضًیٌگ حبقیِ ی ذیبثبى ّب ثِ قطط آًٌِ  ًطایِ ای ٍاهؼی ثطای ربی پبضى ٍضغ قَز.ایي ًطایِ هی 

لق ضٍظ هتلبٍت ثبقس ٍ توبضبی پبضًیٌگ ضا هتؼبزل هی ًٌس. اگط قْطی، ًطایِ ای ثطای تَاًس زض ؾبػبت هرت

پبضًیٌگ ًٌبض ذیبثبًی ٍضغ ًٌس ًِ ثِ اًساظُ ای ثبال ثبقسًِ ّویكِ تؼسازی اظ ربی پبضى ّبی هزبٍض ّط ثلَى 

 ،ذبلی ثوبًس ،ضاًٌسگبى ّویكِ ربی پبضى ذبلی زض ًعزیٌی هوهسقبى ذَاٌّس یبكت.

 بى گطزقگطیكطقتگ 

. زض نَضتی ًِ ثطای گطزقگطاى هكٌلی پیف آیس یب كطقتگبى گطزقگطی ثِ هخبثِ ضاٌّوبیبى گطزقگطی ّؿتٌس ،

ضاّكبى ضا گن ًٌٌس ، ایي كطقتگبى ثِ ؾطػت ثِ ًوي آى ّب هی قتبثٌس. ثب ارطای ایي عطح ، گطزقگطاى زیگط 

قگطی زض ّط ظهبى ٍ ثطای ّط هَضَػی زض زؾتطؼ ًیبظ ی ثِ هطارؼِ ثِ زكبتط اعالػبت ًساضًس. كطقتگبى گطز

 .ّؿتٌس

 تَرِ ثِ ثبكت هسیوی ٍ تبضیری هَرَز زض قْط 

ثبظؾبظی ثبكت هسیوی قْط زض هحَعِ ی  هیساى اهبم ذویٌی ثِ گًَِ ای ًِ ایزبز ٍاحس ّبی هسضى هحلِ ضا ثی 

 َّیت ًٌٌس.

نَضت هٌغوی ٍ ربلت ثبظ پیطایی قَز  ًَچِ ّبی هسیوی ّوَاضُ هَضز تَرِ گطزقگطاى ذبضری اؾت. اگط ثِ

هؿیط هَضز ػالهِ گطزقگطاى ذَاّس ثَز. اظ ًظط گطزقگط ٍیػگی ّبی هؿیط حبئع اّویت اؾت ًِ ػطو آى هبًٌس 

ًَچِ ّبی تٌگ قْط ًٍیع ًِ آًوسض هَضز تَرِ گطزقگطاى ذبضری اؾت ًِ زض ثطذی هَاضز اتَثَؼ رْبًگطزاى 

 طاى ثِ ًَثت ٍاضز ًَچِ هی قًَس.زض هوبثل ًَچِ تَهق ٍ اًجَُ گطزقگ

 ًق ؾبظی هؼبثط هسیوی هَرت اكعایف رصاثیت آى ّب هی قَز.-

 . ؾبظهبًسّی ٍ تَرِ ثِ پیطاٍى هحَعِ ی آحبض تبضیری 
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ٍضؼیت پیطاهَى هحَعِ تبضیری ًكبى زٌّسُ ًَع ًگطـ هطزم ّط ًكَض ًؿجت ثِ تبضید گصقتِ ذَیف اؾت. 

گطی ثیي الوللی هَضز تَرِ اؾت پیطاهَى آحبض تبضیری ؾبظهبى یبكتِ ، زض توبهی ًكَض ّبیی ًِ هَضَع گطزق

تویع ، هٌظن ٍ ّوطاُ ثب اضائِ اعالػبت ثِ گطزقگطاى اؾت. ًظبكت ٍ ًظن ، گطزقگطاى ضا ًیع ٍازاض ثِ ضػبیت ضكتبض 

 ذَز هی ًٌس.

   ًبضثطی ّبی رسیس ثطای ؾبذتوبى ّبی هسیوی 

یطًٍی آًْب هی تَاًس ثِ هحلی ثطای اؾتطاحت ، پصیطایی ، تزوغ ٍ ؾبذتوبى ّبی هسیوی ، حیبط ٍ هحَعِ ث

 آقٌبیی هطزم ٍ گطزقگطاى زض آیس. 

  تجلیـبت گؿتطزُ رْت قٌبؾبًسى قْط ثِ گطزقگطاى 

 زض ًبكی زض ثطاثط ًساقتي اعالػبت ذبضری هؿبكطاى ٍ ربهؼِ اهكبض اًخط هكٌل ثطای ًِ ضاٌّبضّبیی ٍ حل ضاُ

 : ضیؿتیٍتَ گطزقگطی هَضزهٌبعن

 قبهل ًِ زهین اعالػبت زازى هطاض ٍ هرتلق ى ّبی ظثب ثِ قْط ی ّب،ًوكِ ، كیلن ًلیپ ّب ثطٍقَضّب، تْیِ. 1

 تَضیؿتی هٌبعن ، تلطرگبُ ّب ٍ ّب هَظُ ، ٍثبؾتبًی تبضیری ، عجیؼی هٌبعن ، زیسًی هٌبى ّبی ، هٌغوِ رـطاكیبی

 پوپ ّب، ثیوبضؾتبى ّب، ،هؿبكطذبًِ ضؾتَضاى ّب ، ّب ّتل ، ّب آثكبض ، ؿبضّب ، ّب ،تبالة قسُ حلبظت هٌبعن ،

 ًِ ذبل هٌبًْبی زض ذبضری یب ٍ ایطاًی اظ اػن گطزقگطاى ثِ ثطٍقَّب ایي هطاضزازى اذتیبض ٍ زض  ؿیطُ ٍ ثٌعیي

یلِ ایي هٌبى ّب هی تَاًس زض تطهیٌبل ّب ،ٍضٍزی قْط، كطٍزگبُ ٍ حتی ثِ ٍؾ. ثبقس هی گطزقگطاى ثطای ضاٌّوبیی

پلیؽ تَضیؿن زض ؾغح قْط ثبقس ٍّوچٌیي ثبیؿتی اظ اكطازی اؾتلبزُ قَز ًِ  ثِ ظثبى ّبی هرتلق تؿلظ 

 زاضًس.

 زض ًِ الوللی ثیي ًوبیكگبُ ّبی زض تجلیؾ ٍ ٍذبضری زاذلی ّبی ًوبیكگبُ . ّن چٌیي هی تَاى ثب ثطگعاضی2

 ثپطزاظینقَز ثِ تجلیؾ زض هَضز قْط ّوساى  هی گعاض ثط هرتلق ًكَضّبی

. زاًكزَیبًی ًِ ٍاضز قْط ّوساى هی قًَس هجلـبى گطزقگطی ثبلوَُ ای ّؿتٌس ًِ هی تَاًٌس ثبللؼل قًَس ، زض 3

ایي ظهیٌِ هیطاث كطٌّگی هی تَاًس ثب ّوٌبضی زاًكگبُ ّب تَضّبی زاًكزَیی ثب هیوت ّبی پبییي زض ًظط ثگیطز 

 ًوي قبیبًی ثِ تجلیؾ گطزقگطی زض قْط ّوساى هی ًٌس. ٍ ثِ هؼطكی ربشثِ ّبی قْط ّوساى ثپطزاظز ایي ًبض

 حبنل ثبثت ایي اظ ًِ كطنتْبیی هؼطكی ٍ الوللی ثیي گطزقگطاى زاذلی تجلیـبت رْت هسٍى ؾیؿتوی ایزبز . 4

 . قَز اضایِ ظهیٌِ ایي زض الظم آهَظـ ،...ٍ كیلن پرف ٍ پطٍضـ ٍ آهَظـ عطین اظ تَاًس هی ًِ. قَز هی

 . ایطاًی ضؾَم ٍ كطٌّگ اظ اؾتلبزُ ثِ ذبضد هوین ًیبىایطا .  تكَین5
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 توبهی ٍحصف گطزقگطی ظهیٌِ زض گصاضی ؾطهبیِ ثِ ًكَض اظ ذبضد ایطاًیبى ٍ ؾبظهبًْب هطزم، تكَین . 6

 . ظهیٌِ ایي زض ّب ًباعویٌبًی ٍ ضیؿٌْب

 زض آًْب ّسكوٌس ؼبلیتك ٍ ًكَض اظ ذبضد زض آًْب زكبتط اؾتوطاض ٍ گطزقگطی هَؾؿبت ٍ قطًتْب ایزبز . 7

 گطزقگطی نٌؼت ثبظاضیبثی ضاؾتبی

 (ET) الٌتطًٍیٌی گطزقگطی ثِ ذبل تَرِ .8

 . تْیِ ًوكِ ّبی رصاة ٍ ظیجب ثطای ًَزًبى ٍ اؾتلبزُ اظ ضاٌّوبیبى گطزقگطی هرهَل ًَزًبى9

 اظ ٍ ًیؿت اةرص ّب ثچِ ثطای گطزقگطی اهبًي اظ ثؿیبضی ًِ اؾت ایي ؾلط زض ّب ذبًَازُ هكٌالت اظ یٌی

 اذتیبض زض قْط ٍضٍزی زض ًَزًبًِ عطاحی ثب ظیجب ٍ رصاة ّبیی ًوكِ ًكَضّب اظ ثطذی زض ثطًس ًوی لصت آى

. اؾت قسُ هكرم آى زض ًَزًبى ی ػالهِ هَضز ّبی پبضى ٍ ثبظی كضبّبی ًِ قَز هی گصاقتِ ّب ذبًَازُ

. اًس قسُ زازُ آهَظـ ًَزًبى ثطای تٌْب ًِ قَز هی اؾتلبزُ ای زیسُ آهَظـ ٍ هزطة لیسضّبی اظ ّوچٌیي

 اظ كبضؽ) ثبقس هساضؼ ػلوی ّبی گطزـ ثِ قجیِ تَاًس هی گطزقگطی نَضت ایي زض. هؼلن یي هبًٌس زضؾت

 ًَزًبى ثِ ضؾوی ؿیط آهَظـ ثطای زازُ زؾت كطنت اظ تَاى هی آى ًٌبض زض ٍ( آهَظقی هتساٍل ّبی چبضچَة

 ًكَض. یي كطٌّگ ٍ تبضید ٍ ظیؿت هحیظ قْطًٍسی، حوَم لذهَ زض ّبیی آهَظـ. ًطز اؾتلبزُ ّن

 تؼلیوبت پبیِ ای ثِ ًَزًبى ثب عطاحی هٌبى ّبی ربلت ٍ هْیذ رْت قٌبؾبًسى تبضید ٍ توسى قْط 

 ایزبز هَظُ هسضؾِ

ایزبز هَظُ هسضؾِ هَرت آقٌبیی ًَرَاًبى ثب هلبذط ،هكبّیط زض قْط هی قَز ٍ ّوچٌیي هَرت ایزبز اًگیعُ 

ْب ثطای حضَض زض هٌبى ّبی تبضیری ٍ آقٌبیی ثب گصقتگبى هی قَز.ایي هَظُ هی تَاًس ثِ ظیط هزوَػِ ثیي آً

 ّبیی ًظیط هَظُ ًَزًبى ، هَظُ ًتبثربًِ ،هَظُ آهَظقی ، هَظُ تحویوبت توؿین قَز.

كتِ ثبقس . ایي ایزبز پبضى ّبی هیٌیبتَضی ، ًِ زض آى هبًت توبهی آحبض ثبؾتبًی قْط ّوساى ٍ یب اؾتبى هطاض گط

پبضى ّب ّن ثطای ًَزًبى هتٌَع ٍ رصاة اؾت ٍ ّن ثطای گطزقگطاى ٍ ّویي عَض ثطای ؾبًٌبى ًِ ثِ عَض 

 ًبهل ثب آحبض گطزقگطی قْطذَز آقٌب قًَس.ًظیط هیٌیبتَضى زض اؾتبًجَل
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 ( فزآیٌذ طزاحی شْزی،اًتشارات داًشگاُ تْزاى،جلذ اٍل،چاپ شش1013بحزیٌی ،حسیي)ن 

 (، شْزساسی ٍ ساخت اصلی شْز ،کَشا هْز، ج اٍل ، چاپ اٍل.1039بذر گز ، هحوذ رضا ، ) 

 ( ، داًشگاُ علن ٍ صٌعت ، ج اٍل ، چاپ ًْن1013بٌتلی ،ای یي ٍ دیگزاى ، تزجوِ هصطفی بْشادفز ،) 

 

 (،شْز اهزٍس،سیذ هحوذ سیذ هیزسایی،هزکش چاپ ٍ اًتشارات داًشگاُ شْیذ ب1011ْبَریل،گی،)شتی 

 (ساسهاى هطالعِ ٍ تذٍیي کتب علَم اًساًی 1031پاپلی یشدی،هحوذ حسیي ٍ سقایی،هْذی،)(،گزدشگزی)هاّیت ٍ هفاّین

 داًشگاُ ّا)سوت(،ایزاى

 ((،سٌت ٍ هذرًیتِ)باسخَاًی یک هقالِ،فصلٌاهِ تحقیقات جغزافیای،شوارُ 1031پاپلی یشدی،هحوذ حسیي ٍ هْذی سقایی
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 (، ُراٌّوای طزاحی فضاّای شْزی درایزاى ، ٍسارت هسکي ٍ شْز  ساسی ، جلذ اٍل ، چاپ اٍل1033پاکشاد، جْاًشا، ) 

 (، رفتار گزدشگز بي هایِ ّا ٍ طزح هفَْهی ، اًتشارات هْکاهِ، تْزاى1031پیزس ، فیلیپ ، تزجوِ ضزغام بزجٌی،) 

 (هباًی بزًاهِ ریشی صٌعت گزدشگزی،ساسهاى هطالعِ ٍ تذٍی1013حیذری،رحین،) ُي کتب علَم اًساًی داًشگا

 ّا)سوت(هزکش تحقیق ٍ تَسعِ علَم اًساًی،ایزاى

 (گزدشگزی شْزی ٍ تَسعِ،هاٌّاهِ بي،شوارُ 1013شْابیاى،پَیاى،)11ٍ  13 

 (صٌعت تَریسن در ایزاى،هجلِ اطالعات سیاسی1031غفاری،ّادی ٍ هحوذ علی هَالیی،)-131_133شوارُ -اقتصادی 

 (صٌع1033فیض بخش،َّشٌگ،)ت جْاًگزدی در ایزاى ٍ جْاى،اًشارات هذرسِ عالی خذهات جْاًگزدی ٍ اطالعات،تْزاى 

 ( ِبزرسی تطبیقی ساختار شْزّای تَریستی ارائِ ساختار هٌاسب بزای بزًاهِ ریشی در شْز 1011احوذی،طلیع ، )

 ّوذاى،ًَیذ سعیذی رضَاًی ٍ سّزُ داٍٍدپَر، داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ قشٍیي

 (،گزدشگزی شْزی،داًشگاُ شْیذ چوزاى اَّاس،ایزاى1031)هَحذ،علی 

 (گزدشگزی ٍ تَسعِ در جْاى سَم،تزجوِ عبذالزضا رکي الذیي افتخاری،شزکت چاپ ٍ ًشز باسرگاًی1013لی،جاى،) 

 ( سًذگی در فضای هیاى ساختواى ّا ،اًتشارات جْاد 1031گل ، یاى ، تزجوِ هحوذرضا پَر جعفز ٍ ریحاًِ ساّذ پَر ، )
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