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 شناسايي و گردشگري خدمات عملكرد از ارزيابي سطح رضايت گردشگران
  مازندران استان ساحلي شهرهاي در خدمات توسعه و بهبود يها هزمين

 1د متانيمهردا

   يراناقائم شهر،  گاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر،دانشپروه مديريت، استاديار 
  الهام داداشي سلو كاليي

  ، قائم شهر، ايرانكارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد قائم شهر

  14/12/1395تاريخ پذيرش مقاله:    30/09/1395تاريخ دريافت مقاله: 

 چكيده

 توسـعه  و بهبود يها هزمين شناسايي و عملكرد خدمات گردشگري از ارزيابي سطح رضايت گردشگران هدف اساسي اين پژوهش   
اين پژوهش را كليه گردشگران داخلي و خارجي اسـتان مازنـدران    آماري جامعه است، مازندران استان ساحلي شهرهاي در خدمات
 گيـري  نفر به روش نمونـه  384ز جدول تعيين حجم نمونه كرجسي و مورگان به تعداد كه با استفاده ا دهند تشكيل مي 1395در سال 

آوري تصادفي انتخاب شدند. روش تحقيق به لحـاظ هـدف كـاربردي اسـت و از نظـر ماهيـت و روش توصـيفي اسـت. ابـزار جمـع          
 ي پرسشنامه نيـز بـا روش آلفـاي كرونبـاخ    از روش محتوايي انجام شد،. پاياي گيري اطالعات پرسشنامه است. روايي پرسشنامه با بهره

بنـدي فريـدمن اسـتفاده     اي، رگرسيون خطي چند متغيره و آزمـون رتبـه   تك نمونه t  از آزمون ها هدادشد. براي تجزيه و تحليل  ييدتأ
و سـياحتي  امنيتـي   يهـا  هينـ زمي تحقيق بر اساس آزمون تي نشـان داد كـه گردشـگران از خـدمات ارائـه شـده در       ها هشده است. يافت

 خـدمات  دسترسـي  كيفيـت  يهـا  همؤلفـ هر يك از  داري نتايج به دست آمده از رگرسيون خطي چندگانه نيز معني، اند داشتهرضايت 
هـا بـا مقـدار     رسـتوران  و هـا  هتـل  تعـداد  و /.، كيفيـت 179گردشگري با مقدار ضريب  يها ه/.، جاذب164سياحتي با مقدار ضريب بتا 

همچنـين بـر اسـاس    نمـوده اسـت.    ييدتأ/. 199امنيت رواني با مقدار ضريب  و /.175عي با مقدار ضريب اجتما /.، امنيت103ضريب 
 توسـعه  گردشـگري،  يها هجاذبآزمون فريدمن توجه به مسائل بهداشتي و درماني، ايحاد منطقه آزاد، استفاده از تبليغات براي معرفي 

  .باشد يمرشد و توسعه گردشگري در شهرهاي ساحلي استان مازندران  ياه هينزماز مهمترين  سواحل و تسهيل در امر حمل و نقل
  

  مازندران واژگان كليدي: رضايتمندي، سياحتي، امنيتي، گردشگري،
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 هلئسم نایب و همدقم
  ،لاغتمشا و   دممآرد یلمصا  عمبنم  ةمباثم هب هک دوش یم بوسحم ایند تهنص نیرت فونتم و نیرتگرزب یرگشدرگ ،هزورما
  سامسارب  مینادمب  همک دنک یم هولج مهم ینامز یرگشدرگ ةلئسم هب هجوت .دراد اهروشک یداصتقا دشر رد یمهم شقن
  یارمب  یدرمبهار و  تمسا  ههمسوت  لامحرد  رومشک 31 زا شیب دمآرد عبنم نیمود یرگشدرگ تهنص ،دوجوم یاهرامآ
   و یخیرامت یرگمشدرگ ی امه ه مبذاج  یاراد نارمیا روشک .دیآ یم باسح هب اهروشک نیا رد ییادزرقف و دمآرد شیازفا
     و هتمشاد یمفنم ریيثمت نارمیا یللملا نیب ةهجو رد هک یلئاسم نیرت مهم زا یكی .تسا یدرف هب رصحنم و ناوارف یهیبط
   رد نارگمشدرگ یارمب  تمینما دوجو مدع ةنیمز رد یفنم تاغیلبت ،تسا هداد رارق ریيثت تحت ار رگشدرگ بذج  ابقاهتم
    رد ،الامب رایمسب لیمسناتپ اب یرگشدرگ دصاقم زا یكی ناونع هب ناریا روشک هدش ثعاب هلئسم نیا .دشاب یم روشک نیا
 .دشاب هتشادن یشخب تیاضر تیهضو ،رگشدرگ یاهروشک ریاس اب هسیاقم
   زا نامهج لوا رومشک هد   وزمج امم روشک هک یا هنوگ هب تسا ناهج یاهروشک نیرت یندید زا یكی ناریا هک ییاجنآ زا
 یرگشدرگ (یهیبط طیحم) فونت رظن زا ناهج لوا روشک جنپ وزج و یرگشدرگ (یندمت و یگنهرف) یاه هبذاج ظاحل
   دومجوم یامهرامآ نینچمه .(0331 ،ناراكمه و هنمد یرهاط) تسا یتسد عیانص رظن زا ناهج لوا روشک هس وزج و
 یاه هبذاج و ندمت و خیرات ،تهسو هب هجوت اب یجراخ نارگشدرگ بلج رد ناریا مهس هک تسا رما نیا ۀدنهد ناشن
 تیفیک هب هجوت و نامروشک رد یرگشدرگ تهنص ةهسوت دنمزاین رگشدرگ بلج ،ور نیا زا و تسا زیچان یرگشدرگ
  ةمباثم  همب  دمناوت ی مم  یرگمشدرگ  ةهمسوت  یامهدربهار .(3331 ،ییاقس و یفام) تسا نارگشدرگ هب هدش هئارا تامدخ
 .دوش بوسحم تهنص نیا تیریدم و ههسوت روظنم هب یرگشدرگ یا هقطنم و یلم یزیر همانرب رد یساسا یرصنع
 نی ناومق ،ی نامسنا یورین شزومآ و یزیر همانرب ،ینامزاس بسانم راتخاس ریظن یلماوع هب یرگشدرگ ةهسوت هب یبایتسد
  دومجو ،ی  رگمشدرگ تهنمص بسانم و رادیاپ ةهسوت داجیا یارب .تسا هتسباو هیامرس بذج و یرگشدرگ تاررقم و
  صومصخ ن میا رد . تمسا تیمها زئاح رایسب یصوصخ و یتلود شخب نیب یگنهامه و مجسنم و اناوت تیریدم کی
   تاررمقم و اهدرادناتمسا ن یمی  هت ،شهوهمپ مامجنا و  راممآ هیهت ،یزیر همانرب ،اهتسایس یگنهامه تیلوئسم یتلود شخب

 ی نامسنا یور مین شزومآ و یزیر همانرب ،یبایرازاب تامدخ یخرب ماجنا ،یراذگ هیامرس ۀزیگنا داجیا ،یرگشدرگ تهنص
  و ثادمحا ،ی  رامجت ههمسوت تیلوئسم زین یصوصخ شخب و ییانبریز تاسیسثت شرتسگ و تخاس ،یرگشدرگ یارب
 ار تالی  همست و نکامما نیا یارب یبایرازاب و یرگشدرگ تامدخ رگید و تالیهست هئارا ،نارگشدرگ تماقا لحم هرادا
 .(6331 ،ناغمرا) دنراد هدهع رب
   هدمش همتفریذپ تهنص نیا اب طبترم یاه شخب و یرگشدرگ یاه نامزاس تیریدم رد هک یتاعوضوم نیرت مهم زا یكی
         یارمب نامنآ دمصق همب ندرمب یمپ یارمب یومق یصخاش نارگشدرگ تیاضر .تسا نارگشدرگ تیاضر فوضوم ،تسا
   امب رفمس زا تبثم یاه هبرجت نتشاذگ نایمرد هب لیامت یضار نارگشدرگ و تسا نارگید هب دصقم داهنشیپ و تشگزاب
 ،نی اربامنب   .دنمشاب راذمگ ریيثت دیدج نارگشدرگ بذج رد دنناوت یم هجیتن رد .(1000،کازوک) دنراد نایانشآ و ناتسود
 لصاح جیاتن و نارگشدرگ تیاضر رب ريیم لماوع دناوتب هک یصخاش هب یبایتسد و نارگشدرگ تیاضر دطس یبایزرا
     زا ار یرگمشدرگ نامهفن یذ و نارمیگ میممصت  دمناوت یم یصخاش نینچ دوجو .تسا یرورض ،دنک ییاسانش ار نآ زا
     رمیز و تمسا یدمهب دمنچ ی تهنمص  ،یرگمشدرگ تهنص هكنیا هب هجوت اب .دزاس هاگآ تهنص نیا رد تامدخ دركلمع
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  نآ رد طبترمم ی امه  شمخب  ماممت زا  ريثمتم  ،دمصقم رد نآ یلک دركلمع و دننک یم تیلاهف نآ رد یددهتم یاه هعومجم
 و  دمنریگ ی مم    رمظن رد دمحاو کمی و لک کی تروص هب ار نآ ،دصقم کی باختنا یارب نارگشدرگ یلو ،تسا دصقم
   همک دنومش یحارط یا هنوگ هب بسانم یاهدنیآرف هک دیآ یم تسد هب ینامز رگشدرگ تیاضر نیاربانب .دننک یم یبایزرا
 ی راومجمه .(3:0331 ،نارمگید و ینامیلس روپ یلق) دنیامن هدروآرب ار رگشدرگ تاراظتنا و تاهقوت هدش هئارا تامدخ
 یرگشدرگ یاه هبذاج نیرتمهم زا یكی هب لیدبت ار ناردنزام ناتسا ،ركب یاهراشبآ و اه لگنج دوجو و رزخ یایرد اب
  همبتر  تمسی روت بذمج و یرگشدرگ یاه هبذاج ظاحل زا ناردنزام .تسا هدرک زورون تالیطهت رد صوصخ هب ناریا
 زا و  .تمسا هداد هقطنم نیا هب یصاخ یانغ راشبآ ،هوک ،تشد ،لگنج دننام یهیبط یاه هیامرس و دراد ناریا رد ار لوا
 ی امه  بمطق     زا یمكی هراوممه ددمهتم یرگمشدرگ ی امه ه مبذاج اب یلحاس یاهرهش ههیو هب و ناردنزام ناتسا هكیئاجنآ
  همب  دمناوت ی مم دصقم نیا رد رگشدرگ بذج ،تسا هدش باختنا ام شهوهپ یارب ،دوش یم بوسحم روشک یرگشدرگ
         رومظنم نیممه همب ،دومش رمجنم بمسانم و رادمیاپ دممآرد هب یبایتسد ،لاغتشا داجیا لماش یعامتجا و یداصتقا عفانم
   تیامضر یتحایمس-یتینما تامدخ هئارا زا دح هچ ات نارگشدرگ هک تسه هلئسم نیا یسررب لابند هب رضاح شهوهپ
  یتاعومضوم رگید زا ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد تامدخ ههسوت و دوبهب یاه هنیمز ییاسانش نینچمه ؟دنراد
 .میتسه نآ لابند هب قیقحت نیا رد هک دشاب یم
 نیشیپ تاعلاطم رب یرورم
     همب رمگید یمخرب و فیمصوت هب یخرب .تسا هتفرگ رارق ههلاطم دروم فلتخم یاه هویش هب نارگشدرگ یدنم تیاضر
 :هک یتاقیقحت هب ناوت یم اه نآ هلمج زا هک .دنا هتخادرپ فوضوم نیا نییبت
          تمینما امب یرگمشدرگ رادمیاپ ههمسوت همطبار یمسررب ناومنع تمحت یشهوهپ رد .(1331) ناراكمه و دمحم ،یریخ
    تمهج رد یممهم لمماع یراذگ هیامرس تینما هک دنا هتفای تسد جیاتن نیا هب یتمواقم داصتقا رب دیکات اب یراذگ هیامرس
     ههمسوت تمهج رد یممهم مامگ ،روشک رد یراذگ هیامرس تینما دوبهب اب ناوت یم و ،دیآ یم رامش هب یرگشدرگ ههسوت
 .تشادرب یتمواقم داصتقا فادها هب لین و رادیاپ یرگشدرگ
  ،یعاممتجا تینما ساسحا رب ريیم یداصتقا و یعامتجا لماوع یسررب ناونع اب یا هلاقم رد .(3331) ناراكمه و یوبن
  ،تمینما نیمثت رد تکراشم هب شیارگ یاهرییغتم هک داد ناشن ققیحت نیا جیاتن و دنا هتخادرپ تینما ساسحا یسررب هب
    رومط همب یبمسن تیمورحم ساسحا رییغتم و میقتسم تروص هب یداصتقا – یعامتجا هاگیاپ و سیلپ دركلمع زا یقلت
 .دنتسه راذگریيات دارفا یعامتجا تینما ساسحا رب سوكهم
   و رمصانع همک  دمنا  همتفای    تمسد جیامتن نمیا هب و دنا هتخادرپ رادیاپ یرگشدرگ یسررب هب .(3331) ناراكمه و ییادص
           و نارگمشدرگ تمینما امهروتکاف نمیا نیرمتمهم زا یمكی همک دمنراد شمقن رادمیاپ یرگشدرگ رد یددهتم یاهروتکاف
 .تسا یرگشدرگ یاهدصقم
   زا ییاتمسور قطامنم نانکاس تیامح و یدنمتیاضر رب ريیم لماوع ناونع اب یشهوهپ رد .(1331) ناراكمه و یدمحا
    ریومصت ،هدمش کرد تمیفیک یاهریغتم اب یرگشدرگ قطانم نانکاس تیاضر هک دناهتفای تسد جیاتن نیا هب یرگشدرگ
       ،دمههت یامهریغتم همک داد نامشن ینویمسرگر لمیلحت جیاتن نینچمه .دراد دوجو یرادینهم هطبار دههتو هدش طابنتسا
 .دنیامنیم نییبت ار نانکاس تیامح ریغتم رد تارییغت زا دصرد 0/33 فومجم رد هدش طابنتسا ههجو و تیاضر
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   همجیتن نمیا هب ،ناگرگ رهش نارگشدرگ یدنمتیاضر نازیم شجنس ناونع تحت یشهوهپ رد .(1331) ناراكمه و ینف
  دمنناوت یمم تامدخ هنیزه و نابزیم ههماج راتفر تیفیک ،یطیحم تیفیک ،تامدخ تیفیک لماع راهچ هک دناهتفای تسد
     نارگمشدرگ تیامضر نازمیم و لمماوع نیا نیب نینچمه ،دیامن نیمثت ار نارگشدرگ یدنمتیاضر زا دصرد 11 زا شیب
 .تسا هدش هدهاشم رادینهم یگتسبمه
 و نآ جی امتن و ی  جرامخ نارگمشدرگ تیاضر رب ريیم لماوع یسررب هب یشهوهپ رد ،(3331) ناراكمه و بسن یقیقح
 کاردا دركلمع هک داد ناشن شهوهپ یاه هتفای .دنتخادرپ ناهفصا رهش رد یرگشدرگ تامدخ زا نانآ تیاضر شجنس
  رمب ی مفنم ریيثت نارگشدرگ تیاضر ،رگید فرط زا .دراد تبثم ریيثت نارگشدرگ تیاضر رب هدش یبایزرا شزرا و هدش
   درمكلمع و هدمش   کاردا درمكلمع رد تارامظتنا تبثم ریيثت نینچمه .دراد نانآ یرادافو رب تبثم ریيثت و ضارتعا دصق
 رد ار نزو نیرتشیب ،اه ناروتسر ،یرگشدرگ تامدخ شخب شش نیب رد .دش دییثت هدش یبایزرا شزرا رب هدش کاردا
   زا .دمنتفرگ رارمق ی دمهب یاه هدر رد لقنو لمح و اه لته ،نآ زا سپ و تشاد تامدخ زا یهمجت تیاضر یریگ لكش
 ، امه  ناروتمسر ، امه لته ،لقنو لمح یاه شخب ،سپس و داد صاصتخا دوخ هب ار لوا ةبتر اه هبذاج ،تیاضر ۀرمن رظن
 .دمآ تسد هب دصرد 1/03 زین دصقم زا یلک تیاضر .دنتفرگ رارق ترجاهم و اه هاگشورف

   ثداومح رمب  گرزمب  سامیقم رد  ینامبزیم کرد  یعاممتجا تاريا یبایزرا هب دوخ شهوهپ رد (1100) 1ناراكمه و میک
  یبامیزرا  یارمب دروم 30 اب یلماع شش لدم کی رد داد ناشن یاه هتفای لیلحت و هیزجت .دنتخادرپ یشزرو یرگشدرگ
 ی امه ه منیزه (1)  ؛همهماج  ههمسوت (3)  ؛همهماج  رامختفا و رورغ (0) ؛یداصتقا عفانم (1) لماش یعامتجا تاریيات کرد
 .دنراد شقن یشزرو یرگشدرگ ثداوح رب تارطخ تینما (6) و ؛کیفارت تالكشم (1) ؛یداصتقا

     تالكمشم نیرمتمهم زا یمخرب و مومس ناهج یاهروشک رد یرگشدرگ تیهضو یسررب هب یا هلاقم رد (3000) 0لاه
  زا تمهج رد موس ناهج یاهتلود هجوت موزل رب و هتخادرپ یناج و یناور تینما دوبن هلمج زا اهروشک نیا یرگشدرگ
 .تسا هدومن دیکثت یرگشدرگ سیلپ داجیا قیرط زا اه لضهم نیا ندرب نیب
 قیقحت یرظن ینابم

 3یرگشدرگ
   همجاوم یمللملا  نیمب عیرمس دشر اب ریخا یاهلاس رد هک تسایند رد یداصتقا یاه تیلاهف نیرت مهم زا یكی یرگشدرگ
  کرمحت رد  ريیمم  الماک یاهنوگ هب دناوتیم دوخ یداصتقا تاریيات و اهیگهیو هب اكتا اب یرگشدرگ تهنص .تسا هدوب
    همتفاین ههمسوت یحاومن ههسوت هب  اتیاهن هک دیامن افیا یاهدمع شقن یلحم عماوج یداصتقا فلتخم یاهشخب ییایوپ و
 .(30 :0000 ،سراگ و زمایلیو) درک دهاوخ کمک
  و یزمیر   هممانرب ترومص رد همكلب ،دوشیمن دودحم دمارد و یلغش یاهتصرف داجیا هب یرگشدرگ تمظع و تیمها
      ،یمگنهرف ،یعاممتجا ،یدامصتقا میقتمسمریغ و میقتمسم عفا   منم تمسا ردامق یرگشدرگ ،هدش هدیشیدنا شیپ زا ههسوت
  دمناوت      یمم یرگمشدرگ رمگید یترامبع همب .دمنک افیا یلم ههسوت رد ار یهجوت لباق مهس و داجیا ار یسایس و یطیحم
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  دومش یا     همقطنم نوزاومتو لدامهت و یموممع هامفر ،یگدنز دطس یاقترا ،یعامتجا تلادع یاه صخاش دوبهب بجوم
  دمناوت   یمم ،دومش عمیزوت یتسرد هب روشک کی قطانم و عماوج دطس رد یرگشدرگ عفانم رگا .(11 :1331 ،یموصهم)
 یاهروشک رد ههیو هب یرگشدرگ ههسوت لیلد نیمهب .(31 :1331 ،ییاقس و یدزی یلپاپ) دشخب دوبهب ار مدرم یگدنز
    و یرامكیب شهامک ،فملتخم  یاهرمشق دمآرد شیازفا بجوم و تسا رقف اب هلباقم رد یريوم لماع هتفای ههسوت رتمک
 .(16 :1331 ،یمظاک) دوشیم یعامتجا هافر شیازفا و مدرم یگدنز تیفیک دوبهب هجیتن رد و یداصتقا قنور
 رد یاهدرشف تباقر و هدش لیدبت ایند عیانص نیرتدمآردرپ زا یكی هب یرگشدرگ تهنص ،مكی و تسیب نرق فورش رد
       تهنمص هزورمما همک یرومط همب .درومخ  یمم ممشچ هب رتشیب نادرگناهج بذج یارب ناهج یاهروشک زا یرایسب نیب
 رد یاهروشک یدیلوت و یداصتقا یاهتیلاهف زا یمهم شخب ،درف هب رصحنم یاهیگهیو اب و ایوپ یتهنص ناونهب مسیروت
 ،یا   ههمسوت یامهدرکراک رمب نآ ری يثمت  و یمیاز  لاغتمشا ظامحل هب مسیروت .تسا هداد صاصتخا دوخ هب ار ههسوت لاح
   رادمیاپ ههمسوت و تیهقوم اذل .دوریم رامش هب ناهج رد تهنص نیرتمهم روشک ای هقطنم کی رد یعامتجا و یداصتقا
      هنامامس همتفر ممه یور همک تمسا یددهتم لماوع و رصانع و یرگشدرگ هخرچ بسانم دركلمع ورگ رد یرگشدرگ
  طامبترا  امه هفلوم ریاس اب و هتشاد یصاخ تیمها روکذم هناماس رد کی ره اه هفلوم نیا .دنهدیم لیكشت ار یرگشدرگ
 نارگشدرگ تینما و تیاضر ،تسا نآ ورگ رد یرگشدرگ ههسوت و قنور هک لماوع نیرتمهم زا یكی .دنراد یگنتاگنت
 .(61 :1331 ،یدهاز و نایربجنر) تسا
 1نارگشدرگ تیاضر
     رد همک تمسا رگمشدرگ هاومخلد شور نامه رد نارگشدرگ یاه هتساوخ و اهزاین نیمثت نارگشدرگ تیاضر زا روظنم
  دمنک       یمم رمظن درومم همقطنم همب رفمس یارمب نارگید قیوشت ای و ددجم رفس هب بیغرت و قیوشت ار وا دناوتیم تیاهن
 رد  همبرجت زا  هدمش کاردا  ةمجیتن و  دمصقم زا  تارامظتنا  نیمب بسانت ةیاپ رب نارگشدرگ تیاضر .(333:311 ،ییادخ)
  تمسد هب و هدرک سح ،هدید یهقاو روط هب هک هچنآ و دصقم زا ینهذ ریوصت ةسیاقم زا ،هداس روط هب هک تسا دصقم
  درمفنم  یازمجا  زا نارگمشدرگ تیاضر هک تسا هداد ناشن یرگشدرگ رد تیاضر تاقیقحت .دوش یم لصاح ،دنا هدروآ
 .(3331:110 ،ناراكمه و بسن یقیقح) دوش یم دصقم زا یلک تیاضر هب رجنم ،دصقم
   دمصقم کمی هک دوشیم ثحب یرتشم یدنمتیاضر یعون هب ای نارگشدرگ یدنمتیاضر زا ینامز یرگشدرگ تهنص رد
          مومهفم .تمسا یدنمتیامضر فمیرهت رمس رمب یمساسا لكمشم اتمسار نیمه رد .دراد زاین رگشدرگ رازاب رد تباقر هب
        یدنمتیامضر فمیرهت یرگمشدرگ ینامهج نامزامس .تمسا هدمش دادملق هبناج دنچ و هدیچیپ هراومه زین یدنمتیاضر
  هنامسانشناور و یناور ،ینهذ موهفم کی یدنمتیاضر فیرهت نیا قبط .تسا هداد حرش لماک تروص هب ار یرگشدرگ
   دمصقم کمی زا تسا راودیما درف هک تسا یزیچ نآ ندروآ تسدب زا یشان یاهتذل و تبثم ساسحا لماش هک تسا
 :1000  ،یمچ) دروآ  یمم تمسد هب ار نآ و دراد ار نآ ندش هدروآرب راظتنا رگشدرگ ،رگید یعون هب ای و دروآ تسد هب
 یراد     یمنهم ترومص همب ار یرگمشدرگ دمصقم دنرب هب یرادافو ،دیآ تسد هب نارگشدرگ یدنمتیاضر هک ینامز .(31
   نامیب نامققحم .دروآ یمم دوجو هب نارگشدرگ یارب ار یلبق رفس دصقم هب رفس ددجم هبرجت و دهدیم رارق ریيثت تحت

                                                                                                                                                               
1 The satisfaction of tourists 
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 رتارف نآ زا ای تسا هدرک هدروآرب ار تاراظتنا هدش باختنا هنیزگ ایآ هک تسا ینهذ یبایزرا هجیتن تیاضر هک دناهدرک
    یرورمض ار نآ همب همجوت ترورض هک دراد دوجو یرگشدرگ دصقم زا نارگشدرگ یدنمتیاضر رد یمهم لیالد .هتفر
   یرمفهج) دومش یمم       بومسحم تهنمص نمیا تامیح هممادا و امقب رد یرورض لماع نارگشدرگ یدنمتیاضر .دزاس یم
 .(1331:63،ناراكمه و یدابآرهم
       .تمسا هدمیچیپ ندومب یمنهذ و ییامیوپ ،ندومب سوسحمان تلع هب فرصم هبرجت ،رگید تامدخ دننام یرگشدرگ رد
         ،نیداممن یازمجا نیمنچمه و یملمع و یمنیع ،سومسحم یازمجا زا هدمیچیپ یبیکرت لماش یرگشدرگ فرصم هبرجت
   تهنمص یمشهوهپ یاه هزوح نیرتمهم زا یكی رگشدرگ یدنمتیاضر لماوع تخانش نیاربانب .تسا یشوخ و ساسحا
   لمماوع همجیتن رفس کی رد رگشدرگ یدنمتیاضر دطس هک تسا تیهقاو نیا رگنایب فوضوم تایبدا .تسا یرگشدرگ
       و یتفامیرد تامدمخ و تالومصحم همب تبمسن رگمشدرگ هاگدید نیب هسیاقم دنیآرف رد یلک روط هب هک تسا یددهتم
      یبامیرازاب تمیقفوم رد یممهم شمقن رگمشدرگ تیاضر .دریگ یم رارق یبایزرا دروم وا ترفاسم نیح و لبق تاراظتنا
     ،یدیمشر و ینامیلمس رومپ یملق) .دهد یم رارق ریيثت تحت ار دصقم هب هرابود تشگزاب هب میمصت و یرگشدرگ دصقم
0331: 11). 
 یرگشدرگ و یعامتجا تینما
        بلمس نامسنا زا رطامخ شممارآ نآ لاوز امب همک یرومط هب ،دور یم رامش هب رشب یناسنا یاه هزیگنا و اهزاین زا تینما
 نی مثمت    ورمگ رد یممدآ یامهزاین زا یرایسب ندش عفترم و دریگ یم ار نآ یاج یمارآان و بارطضا ،شیوشت و دوش یم
  شمخب نایز تادیدهت زا یبسن ییاهر ار تینما زروم ناج و یتآ هافر نیمضت زا ترابع ار تینما ینورال .تسا تینما
   یامهزاین زا یمكی ناونع هب و دهد یم رارق ریيثت تحت ار یگدنز حوطس و ایاوز یمامت یعامتجا تینما هزورما ،دناد یم
       نمیا صامخ یاهدمنیآرف سامسا رمب و تمسا ینهذ هدیدپ کی ساسا رد ینیع رتسب کی رد یریگ لكش دوجو اب هیلوا
 .(3031:13،نازوب) دریگ یم لكش هزوح
  دارمفا   رمگید امب طابترا رد یوحن هب هک دوش یم طوبرم درف میرح ظفح زا ییاهورملق هب یعامتجا تینما یلک روط هب .
  شمقن  ،رامبتعا  ،تمیموق  ،داهمن  ،نامبز  دمنناوت یم اهورملق نیا .دوش یم طوبرم تلود و یسایس ماظن هب و دنتسه ههماج
 .دنشاب ... و داقتعا ،یدازآ ،یسایس تکراشم ،هافر ،دمآرد ،راک ،یعامتجا
    امما ،تمسا هداد صامصتخا دوخ هب ار یدایز یملع ثحابم و هدوب رشب یتایح و یساسا لئاسم زا یكی هشیمه تینما
  نتمفگ  نخمس و تفرگ دهاوخن لكش یرفس ،دشابن رارقرب تینما ات  الوصا .تسا تینما دوجو زا رتمهم تینما ساسحا
 و  دمننک یم رفس دارفا ،دشاب مهارف تینما بسانم رتسب ههماج دطس رد هاگره عقاو رد .دوب دهاوخ هدوهیب یرگشدرگ زا
  سامسحا  یدمصقم  همب  تبمسن  نارگمشدرگ  رمگا اریز ،دنبای یم قنور یرگشدرگ هب طوبرم یاهتیلاهف هک تسا نآ یپ رد
 میقتسم یتبسن هک دنتسه هلداهم کی یاهرتماراپ ،یرگشدرگ و تینما .دننک یمن رفس اجنآ هب زگره ،دنشاب هتشاد ینماان
  قمنور   ،تمسا تمینما  دومجو  یرگمشدرگ  ةهمسوت  ممهم  لمماوع زا  یمكی هک روط نامه ،رگید ترابع هب .دنراد مه اب
  دمیابن  همتبلا . دومش ی مم  تمینما  ندممآ دوجو هب بجوم زین دصقم کی رد نارگشدرگ ددرت و هقطنم کی رد یرگشدرگ
  دممآ و  تمفر و یرگشدرگ ۀدیدپ دوجو عقاوم یخرب رد هک ارچ ،تسین قداص مه هشیمه هیضق نیا هک درک شومارف
 طابترا تینما و یرگشدرگ تهنص نیا دوجو اب .(3331 ،هداز میهاربا و هداز یساقآ) تسا هدش ینماان ثعاب نارگشدرگ
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  تمینما  ،یلکرومط هب .تسا هتسباو تینما دوجو هب یرگشدرگ تهنص شرتسگ تفگ ناوت یم و دنراد مه اب یگنتاگنت
 .(3331:311 ،ییادخ) دشاب یم هدش هتفریذپ قطانم ةهسوت یارب هک تسا یطیارش زا یكی
        نمیا رد لالتمخا ترومص رد همک تمسا یممهم یعاممتجا و یدرف یاهدرکراک یاراد اه هاگشدرگ رد تینما ساسحا 
 یا  ههمیو   مامقم و تمیهقوم  امه ه اگمشدرگ ،یرهش یاهاضف رد .دوش یم داجیا ینماان ساسحا اه هاگشدرگ رد ،اهدرکراک
 ی امه  تمصرف    نادنورهمش ،دمشاب رتمشیب یگنهرف– یعامتجا یاهاضف نیا تیفیک و تیمک هچ ره هک یروط هب ،دنراد
   و شممارآ همب نادنورهش یبایتسد ،اه هاگشدرگ یلصا فده .دنروآ یم تسد هب دیرفت و تغارف ندنارذگ یارب یرتشیب
 ،اه کراپ دننام رهش یمومع یاهاضف و اه هاگشدرگ رد تینما دوجو .تسا جرفت و دیرفت اب هارمه شوخ یمایا نارذگ
   و یدرمف یامهزاین نی مثمت      هار رمس رمب یدامیز عمناوم مینادمب  دمیاب .تسا یعامتجا و یدرف فلتخم یاهدرکراک یاراد
     همب نادنورهمش شیامسآ و شممارآ و تینما ساسحا دیدش شهاک هب عناوم نیا هک هدمآ دوجو هب نادنورهش یعامتجا
    ،ییامهنت سامسحا ،تمینما مدع ،یتیاضران هیحور شرتسگ هب دوخ هبون هب هدیدپ نیا .تسا هدیماجنا نارگشدرگ ههیو
   و ورمف شومخ ) تمسا   هدز نمماد یعاممتجا  یامه بی مسآ    و داممتعا مدمع و تمهیبط زا ییادج ،یعامتجا شنت ،سرت
 .(0331:331،ناراكمه
 شهوژپ یموهفم بوچراچ

 :دوش یم نایب ریز تروصب شهوهپ یموهفم لدم ،قیقحت قباوس و یرظن ینابم هب هجوت اب
 شهوژپ یرظن لدم :1 لکش

 قیقحت یاه هیضرف

 :یلصا یاه هیضرف
 .دنراد تیاضر ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد یتینما تامدخ زا نارگشدرگ
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 .دنراد تیاضر ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد یتحایس تامدخ زا نارگشدرگ
 یعرف یاه هیضرف
 .تسا ريیم ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد مدرم یدنمتیاضر نازیم رب یتحایس تامدخ یسرتسد تیفیک
 .تسا ريیم یتحایس تامدخ زا مدرم یدنمتیاضر نازیم رب ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد یرگشدرگ یاه هبذاج
  تامدمخ زا  مدرمم  یدنمتیامضر  نازمیم  رمب  ناردمنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد اه ناروتسر و اه لته تیمک و تیفیک
 .تسا ريیم یتحایس
  ريیمم  یرگمشدرگ  یمتینما  تامدمخ زا مدرم یدنمتیاضر رب ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد یعامتجا تینما نازیم
 .تسا
 .تسا ريیم تامدخ نیا زا مدرم یدنمتیاضر رب ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد یناور تینما نازیم
 قیقحت یسانش شور
  یراممآ  همهماج  ،تمسا یشیامیپ فون زا فیصوت شور و تیهام رظن زا و تسا یدربراک فده ظاحل هب قیقحت شور
  دودمحمان هب هجوت اب هک دنشاب یم 1331 لاس رد ناردنزام ناتسا یجراخ و یلخاد نارگشدرگ هیلک لماش شهوهپ نیا
   شور همب رمفن 133   دادمهت همب   نامگروم و یمسجرک  همنومن مجح نییهت لودج زا هدافتسا اب یرامآ ههماج مجح ندوب
   لمامش همانمشسرپ .تسا همانشسرپ تاعالطا یروآ عمج یلصا رازبا قیقحت نیا رد .دندش باختنا یفداصت یریگ هنومن
       یلیمصحت دطمس ،نمس هملمج زا نارگمشدرگ یفارگوممد ی امه هصخشم و اه یگهیو لوا شخب رد .دشاب یم شخب ود
    و یمتینما تامدمخ تیهمضو ، رگمشدرگ یدنمتیاضر هب طوبرم تالایس لماش مود تمسق رد و ،دیدرگ دیق تیسنجو
  همنیمز رد  لایمس 31  یاراد رومبزم همانشسرپ .دشاب یم ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد تامدخ ههسوت و یتحایس
     فمیط رد یلحامس یاهرهمش رد تامدمخ ههسوت صوصخ رد لایس 3 و تامدخ تیفیک هنیمز رد لایس 00 ،تیاضر
   همانمشسرپ یمیاور نییهت یارب و .دش یراذگ هرمن 1 زایتما اب مک یلیخ و 1 زایتما اب دایز یلیخ زا تركیل یا هنیزگ جنپ
  بیرمض   زا زمین ییامیاپ نییهت یارب و .دیسر نارظن بحاص و ناسانشراک دییثت هب همانشسرپ ندوب درادناتسا هب هجوت اب
  ،یمتینما  تامدمخ ،نارگشدرگ یدنم تیاضر یاه همانشسرپ یارب ییایاپ قیقحت نیا رد هک ،دش هدافتسا خابنورک یافلآ
  لمیلحت و هیزجت یارب و .دمآ تسد هب 13.0 و 13.0 ،30.0 ،63.0 اب ربارب بیترت هب تامدخ ههسوت و یتحایس تامدخ
   مرمن زا هدافتمسا اب اه هفلیم یدنب هبتر یارب نمدیرف نومزآ و یطخ نویسرگر ،لقتسم یا هنومن کت یت نومزآ زا اه هداد
 .تفرگ رارق هدافتسا دروم SPSS16 یرامآ رازفا

 قیقحت یاه هتفای

 یفیصوت یاه هتفای
  و نز رمفن 161   ،هدمش همتفرگ رظن رد یرامآ هنومن رفن 133 فومجم زا یفیصوت رامآ زا هدمآ تسدب یاه هداد ساسا رب
   قومف رمفن 00  و سنامسیل رفن 331 ،ملپید قوف رفن 06 ،رت نییاپ و ملپید رفن 31 یلیصحت هتشر رظن زا و ،درم رفن 300
 11 و  ،لامس 01  امت 11   نیمب رمفن 03 ،لاس 01 ات 31 نیب رفن 301 ،لاس 03 زا رتمک رفن 011 ینس ظاحل هب و ،سناسیل
 .دنا هتشاد نس رتالاب و لاس 01 رفن
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 یطابنتسا یاه هتفای
 یلصا یاه هیضرف یارب یاهنومن کت t نومزآ جیاتن :2 لودج

 3 =نومزآ رادقم 

 

 t هرامآ 

 

 یدازآ هجرد

 

 یرادینعم

 

 نیگنایم فالتخا

 ٪59 نانیمطا هلصاف

 الاب دح نییاپ دح

 161/1 610/1 111/1 000/0 333 000/01 یتینما تامدخ

 010/1 011/1 031/1 000/0 333 031/01 یتحایس تامدخ

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

   تامدمخ یامهریغتم  هدممآ تسد هب نیگنایم فالتخا هكیئاجنآ زا ،دهد یم ناشن 1 هرامش لودج یاه هداد هک روطنامه
    یمفرط زا و هدومب لودمج t  زارتالامب t هرامآ رادقم نینچمه و دشاب یم تبثم 031/1 یتحایس تامدخ و 111/1 یتینما
  دمییثت    قمیقحت ضرمف و هدمش در اهریغتم یمامت رد رفص هیضرف اذل ،تسا 10/0 زا رتمک هدمآ تسد هب لامتحا رادقم
 .دنا هتشاد تیاضر یتحایس و یتینما تامدخ زا نارگشدرگ هک تفرگ هجیتن ناوت یم نیاربانب ،ددرگ یم

 یعرف یاه هیضرف ینویسرگر لدم هب طوبرم بیارض دروآرب لودج :2 لودج
 یراد ینعم t هرامآ هدش درادناتسا بیرض هدشن درادناتسا بیرض لدم هیضرف

 اتب درادناتسا فارحنا رتماراپ

  301.0 133.3 تباث رادقم لوا یعرف
0.161 

330.60 000.0 

 100.0 010.3 330.0 601.0 یتحایس تامدخ یسرتسد تیفیک

  601.0 131.3 تباث رادقم مود یعرف
301.0 

110.31 000.0 

 000.0 311.3 330.0 131.0 یرگشدرگ یاه هبذاج

  301.0 311.3 تباث رادقم موس یعرف
301.0 

111.00 000.0 

 310.0 130.0 130.0 060.0 اه ناروتسر و اه لته دادعت و تیفیک

 یششششششعرف

 مراهچ

  131.0 313.3 تباث رادقم
101.0 

133.10 000.0 

 100.0 001.3 130.0 001.0 یعامتجا تینما

  100.0 033.0 تباث رادقم مجنپ هیضرف
331.0 

013.31 000.0 

 000.0 163.3 010.0 631.0 یناور تینما

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

  تمیفیک یاه هفلیم یرادینهم دیدرگ هئارا ،0 هرامش لودج رد نآ جیاتن هک هناگدنچ یطخ ینویسرگر جیاتن هب هجوت اب
   تمینما و یعاممتجا   تمینما ،امه  ناروتمسر و اه لته دادهت و تیفیک ،یرگشدرگ یاه هبذاج ،یتحایس تامدخ یسرتسد
 ،601.0      امب رمبارب بمیترت همب امهریغتم نیا یارب رتماراپ بیرض رادقم هک .دنوش یم دییثت ینویسرگر یاه لدم رد یناور
 .تسا 631.0 و 001.0 ،060.0 ،131.0
 ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد تامدخ ههسوت یاه هنیمز ییاسانش یاه هفلوم یدنب تیولوا
 نومزآ زا ناردنزام ناتسا یلحاس یاهرهش رد تامدخ ههسوت و ییاسانش یاه هفلوم یدنب تیولوا یارب تمسق نیا رد
  قمبط جی امتن ،10/0  زا رمتمک یراد    یمنهم نوممزآ و ود یامک نومزآ هرامآ رادقم هب هجوت اب .تسا هدش هدافتسا نمدیرف
 .دشاب یم راد ینهم یدنب تیولوا نیا هک دهد یم ناشن 3 هرامش لودج

 نمدیرف نومزآ یاه هرامآ :3 هرامش لودج

 
 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

 133 هنومن مجح
 31.3131 ود یاک هرامآ
 3 یدازآ هجرد
 000/0 یراد ینهم
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 نمدیرف نومزآ ساسا رب اه هبتر نیگنایم :4 هرامش لودج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیقحت یاه هتفای :عبنم

  دطمس  فامقترا و  دومبهب ،(1  ) هراممش لودمج قبط نمدیرف یدنب هبتر نومزآ ساسا رب هدمآ تسد هب جیاتن هب هجوت اب
    و دمشر یارمب لمماع نیرت مهم ناونع هب لوا هبتر بسک و (11.0) نیگنایم اب ینامرد تاناكما ندرک مهارف و تشادهب
 ی امه ه مبذاج     یمفرهم یارمب تامغیلبت زا هدافتمساو دازآ  همقطنم   دامحیا نیمنچمه ، دومش یم بوسحم یرگشدرگ ههسوت
 .دنا هتفرگ رارق یدهب یاهتیولوا رد یطیحم تسیز تادیدهت زا یریگولج و لحاوس ههسوت ،ناتسا رد یرگشدرگ
 یریگ هجیتن و ثحب
   تیامضر نیاربامنب ،دنک یم افیا تهنص نیا هدنیآ و یرگشدرگ موادت رد یمهم شقن رگشدرگ یدنمتیاضر هكیئاجنآ زا
    لمیامت یمضار رگمشدرگ نوچ .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم رایسب یرگشدرگ هزوح رد هک تسا یتاعوضوم زا یدنم
   یمكی رگمشدرگ یدنم تیاضر لماوع تخانش .دنراد لحم هب ترفاسم راركت و نارگید هب دوخ تبثم هبرجت لاقتنا هب
        دطمس همک تمسا تمیهقاو نمیا رگنامیب فومضوم  تامیبدا   .تمسا یرگمشدرگ تهنص یشهوهپ یاه هزوح نیرتمهم زا
  رگمشدرگ هاگدید نیب هسیاقم دنیآرف رد یلک روط هب هک تسا یددهتم لماوع هجیتن رفس کی رد رگشدرگ یدنمتیاضر
 .دریگ یم رارق یبایزرا دروم وا ترفاسم نیح و لبق تاراظتنا و یتفایرد تامدخ و تالوصحم هب تبسن
     یاهرهمش رد تامدمخ همئارا یلومتم ی امه ه زومح هک داد ناشن اه هتفای ،شهوهپ یاه هیضرف زا لصاح جیاتن هب هجوت اب
      .دمنیامن مهارمف نارگمشدرگ یارمب یمتینما و یتحایس یاه هنیمز رد یبسانم تامدخ دنا هتسناوت ناردنزام ناتسا یلحاس
     ههمسوت و دومبهب همب نیلوئمسم رتشیب هجوت دنمزاین ناتسا رد یرگشدرگ رتشیب قنور یارب هک داد ناشن جیاتن نینچمه
  هعشسوت     ،یرگمشدرگ قطامنم ندنامسانش یارمب یتاغیلبت یاهرازبا زا هدافتسا ،ینامرد و یتشادهب یاه هنیمز رد تامدخ

 .دبلط یم ار ییانبریز یراذگ هیامرس و لقن و لمح رما رد لیهست و لحاوس
  ههمسوت تهج رد مهم لماوع زا ار یراذگ هیامرس تینما هک ناراكمه و یریخ تاهلاطم جیاتن اب شهوهپ نیا یاه هتفای
  جیامتن نیا هب دوخ قیقحت رد هک ناراكمه و ینف یشهوهپ جیاتن اب نینچمه .دراد تقباطم دنا هتفرگ رظن رد یرگشدرگ
 یا  همنیزه و ی رامتفر   ،یمطیحم ،یتامدمخ لماش هک تیفیک لماع راهچ هب نارگشدرگ یدنمتیاضر هک دندوب هتفای تسد
    و یمنف ،نارامكمه و ییادمص ،(3331 ) نارامكمه و یوبن تاهلاطم جیاتن اب نینچمه و .دراد یناوخمه ،تشاد یگتسب
 .دراد تقباطم یدمحا و (1331) ناراكمه
 

 تیولوا اه هبتر  نیگنایم اه هفلوم

 0 11.3 ناتسا یارب دمآرد داجیا و ییاز لاغتشا

 3 11.3 ناتسا یانبریز تاسیسات رد یراذگ هیامرس

 6 30.1 یلحاس یحاون رد یتنس و یلحم یاهرازاب هب یسرتسد ناکما

 3 30.3 اهزاورپ دادعت شیازفا و دیدج  هاگدورف داجیا

 0 03.6 (دابآریما ردنب) ناتسا رد دازآ هقطنم داحیا

 1 30.6 هعسوت یاهدربهار زا یکی ناونع هب ناتسا لحاوس هعسوت

 3 03.6 ناتسا رد نارگشدرگ بذج تهج رد تاغیلبت

 1 01.0 ناتسا رد یصصخت ینامرد تاناکما ندرک مهارف و تشادهب حطس عاقترا و دوبهب

 1 31.1 یعیبط و یگنهرف ،یخیرات راثآ هب تراسخ داجیا و یطیحم تسیز یاهدیدهت زا یریگولج
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 عبانم
   لدمم زا هدافتمسا اب راهباچ یلحاس هیحان رد یرگشدرگ شرتسگ رب ريیم لماوع لیلحت ،(3331)  یسیع ،هداز میهاربا ؛هللادبع ،هداز یساقآ .1

 .001-301 صص ،33 ناتسبات ،لوا هرامش ،لوا لاس ،یا هقطنم و یرهش یاه شهوهپ و تاهلاطم ،SWOT یدربهار

         همانلمصف ود ،یرگمشدرگ زا ییاتمسور قطامنم نانکامس تمیامح و یدنمتیامضر رمب ريیم لماوع .(1331) ناراكمه و اضریلع ،یدمحا .0
 .16-63 ص ص ،مشش هرامش ،موس لاس ،یرگشدرگ یعامتجا تاهلاطم

 .رهش مالسا یمالسا دازآ هاگشناد تاراشتنا :رهش مالسا ،ایفارغج رد نآ شقن و مسیروت .(6331) س ،ناغمرا .3

 .یدربهار تاهلاطم هدكشهوهپ تاراشتنا :نارهت ،یدربهار تاهلاطم هدكشهوهپ همجرت .ساره و اه تلود ،مدرم .(3031) .یراب ،نازوب - .1
 .تمس تاراشتنا :نارهت .(میهافم و تیهام) یرگشدرگ .(1331) یدهم ،ییاقس و نیسحدمحم ،یدزی یلپاپ .1

 ههسوت و یزیرمانرب همانلصف ،نارگشدرگ یدنمتیاضر رب ريیم یعامتجا هیامرس یاه هفلیم یسررب .(1331) ناراكمه و یدابآرهم یرفهج .1
 30-63:31 هرامش ،مجنپ لاس ،یرگشدرگ

 و نآ جی امتن و ی  جرامخ نارگمشدرگ تی    امضر رمب ريیمم لمماوع یسررب ،(3331) هیسنا ،یمیرک ؛اضردیمح ،ینادزی ؛ههینم ،بسن یقیقح .6
 ،1  هراممش ،6 هرود ،نارهت هاگشناد تیریدم هدكشناد ،یناگرزاب تیریدم ،ناهفصا رهش رد یرگشدرگ تامدخ زا نانآ تیاضر شجنس
 .130-310 صص ،33 ناتسمز

 ،یرگشدرگ رادیاپ ههسوت و تینما یلم شیامه نیلوا ،یداصتقا رادیاپ ههسوت و یرگشدرگ ،تینما لباقتم هطبار .(3331) دماح ،ییادخ .0
 .011-131 صص ،ناهفصا

  همانلمصف ،یتمواقم داصتقا رب دیکات اب یراذگ هیامرس تینما اب یرگشدرگ رادیاپ ههسوت هطبار یسررب .(1331) ناراكمه و دمحم ،یریخ .3
 .11-30 صص ،1 هرامش ،متفه لاس .(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوهپ -یملع

   هملجم ،نآ رمب  ريیمم  لمماوع و نارگشدرگ هاگدید زا یعامتجا و یدرف تینما ساسحا سررب .(0331) ناراكمه و اضرمالغ ،رف شوخ .3
 .131-000 ص ص ،6 هرامش ،مود لاس ،یرگشدرگ ههسوت و یزیر همانرب

 .مود پاچ ،غابراهچ رشن ،ناهفصا ،یرگشدرگ تخانش .(6331) دمحم ،یدهاز و مارهب ،نایربجنر .01

   دازآ هاگمشناد یعاممتجا   موملع یمصخت  همانلمصف  ،یرگمشدرگ ههسوت رد تینما شقن .(3331) دومحم ،ول ضویع و ردنكسا ،ییادص .01
 .61-03 صص ،3 هرامش ،مراهچ لاس ،یمالسا

 زاریش رهش یرگشدرگ تهنص رد دوجوم یاه شلاچ یسررب ،(0331) یكلامملا یفوتسم اضر و ینامرف هنیكس و نسحم ،هنمد یرهاط .31
 .011-031 صص ،متشه هرامش ،مود لاس ،یا هقطنم و یرهش یاه شهوهپ و تاهلاطم ،یتماقا زکارم تیدودحم اب طابترا رد

    تیریدمم تامهلاطم یمشهوهپ -یملع همانلصف ،ناگرگ رهش نارگشدرگ یدنم تیاضر نازیم شجنس .(1331) ناراكمه و هرهز ،ینف .11
 .00 هرامش ،متفه لاس ،یرگشدرگ

 تمس تراشتنا :نارهت ،یرگشدرگ تیریدم .(1331) دمحم ،یمظاک .11

331) ییاقس یدهم و هللا تزع ،یفام .61    ،دهمشم رهمشنالک :ی درومم ههلاطم یرگشدرگ تیریدم لیلحت رد MS-SWO لدم دربراک .(3
 .00-01 صص ،11 هرامش ،ههسوت و ایفارغج هلجم

 .ريوک کیپ :نارهت ،یرگشدرگ تیهام .(1331) دوهسم ،یموصهم .01

  ،یدربرامک یسانش ههماج همانلصف ،تینما ساسحا رب ريیم یداصتقا و یعامتجا لماوع یسررب .(3331) ناراكمهو نیسحلا دبع ،یوبن .31
 .30-63 صص ،1 هرامش ،10 لاس

   رد یمشزرو یرگمشدرگ ی امه ه  مبذاج یدمنب تیولوا ،(1331) لیعامسا ،قالخا کلم ؛نمهب ،یدورهجس یرایرهش ؛یلعرهم ،داهن یتمه .31
  صمص ،(6  یپامیپ) 1 ش ،13  ناتمسبات  و رامهب ،شزرو ههسوت و تیریدم همانلصف ود ،ناریا یلامش یاه ناتسا یشزرو مسیروت ههسوت
31-33. 
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