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خباز باویل

چکیده
توسـه ی صـعه ردششـیدی ریدرب شلیت تیریدپریدی رف ایـای نیاای رین صعه ی ایز ایزرب
تورااییهایی ک شر حوفه های اد وط ردششـیدی رف ووش ااـاب شرشه رس ه همورره شسوشوت تیییدر
شـییی وشه ی ایزرب توسـه ا تورب الهوهی آب هموورای اعاسبی ایررش .احهق شر پژیهش حاضده هیف
رصـیی ی ممیهی ووش رر پاسشیویی رین سؤرل قدرر شرشه رس ک رلیوی توسه ی صعه ردششیدی
رین اوضوعه پژیهش حاضد رف اظد
ریدرب ا تیکیی د یریش ردششـیدرب وارنی گیوا رس ا معای
ااهی رف اوع تحهیها پیمایاـی-رکواــاای وشه ی رف رییكدش شلفی ی تحییت ماایی تییییی ی ایز آفاوب
ادض دری شسـ یا ی رلیوی اورش اظد رسـوفاشه ایکعی .نااه آااری پژیهشه اواكت رف وبدراب ی
اهالین شر صـعه ردششیدی کاور رس  .اویج ی ایایی ی رصیی تحهیق شر دریدایهی رلیوی تیریدرررر
شر توســه ی صــعه ردششــیدی کاــور شر س ـ احور اباشی ردششــیدادس ـ ه حمتیاهت ی اهاصــی
ردششـیدپرید شرویی رس ک شر یک سیسی ادرتب ا مورات رصیی ی شاوصهای ادتبط ا آبها رس .
رین سیسی ادرتب ا ریلوی عیی مورات تیریدرررر شر صعه ردششیدی ریدرب شس آایه رس .
کلیدواژهها :مدل توسعه؛ صنعت گردشگری؛ روش دلفی؛ تحلیل عاملی
تاریخ شریاا 7۵31/۵/22 :؛ تاریخ پریدت7۵31/8/71 :
رین اهال رف رسال شکودی اویسعیه گیارمه شر شراایاه پیام اور تیدرب رسوشدرج شیه رس .
* شراایاره شراایاه پیام اوره تیدرب (اویسعیه اسئول)
Email: m_amini@pnu.ac.ir
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*** شراایاره شراایاه پیام اوره تیدرب
**** شرااجوی شکودیه شراایاه پیام اوره تیدرب

1

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  ۵3ـ پاییز ۷۵38

87

 .1مقدمه

ردششـیدیه صـعهوی شر حال رسـودت رس ی پیوسو د رهمی آب رازیشه ایشوش ی تهیرش
یاـودی رف راسابها ا آب ررتباط پییر ای کععی .سافااب نیاای ردششیدی یر سو سافااب ایت
اوحی شر رزررت ووش یاب ایکعی ک صــعه ردششــیدی زرگتدین صــعه ویااتی نیاب شر
قدب یسـ ی یكم رس ی رین اهام رر شر آیعیه ایز حفظ وورهی کدش .روره رین ایما رازریش تهیرش
ردششـیدرب شر سـ ج نیاای رف تهیرش  177ایییوب افد شر سال  2777یک ایییارش افد شر سال
 2777ی پیش یعی یک ایییارش ی شـشصـی ایییوب افد دری سـال  2727ایالشی رس [ .]53رف
رینری سیاری رف کاورها رین صعه پویا رر اعبع رصیی شرآایه رشویال ی رشی شش صعهوی ی ایز
توسه ی ساووار فید عایی ایشراعی [ .]57رکثد کاورها ییژه کاورهای شر حال توسه شر سدرسد
شایا تون فیاشی توسـه ی صـعه ردششـیدی شررای؛ گعااچ رادیفه کاـورهایی ک یاود
توسـه ی رقوصـاشی ووش ایراییاـعیه صـعه ردششیدی ی ایماباورفی رر ضدیرتی ایم
شـمار ایآیرای [ .]۵1همین شلیت ردششـیدی شر رغیب کاـورها ییژه شر امالک توسه یااو
رسودت ی پیادا اوقرلهاشهری یااو طوری ک رسپاایا تعیایی شر سال  2771پریدری یش
رف هف ی شـش ایییوب ردششــید وشه رسـ [ .]8ســیاری رف اهالی های رقوصــاشی شر نااه ا
صــعه ردششــیدی ادتبط هســوعی ک رف نمی ی ایمتدین آبها ایتورب اوررش ذیت رشــاره
کدش ]1[]1[:حمتیاهت مموایه و وط هورپیماییه شــدک های رنارهی ووشریه و وط اســااد
شریاییه اســـااد ا ق ار ی یســـایت اهیی ی اوتوری؛ رین اوررش هوتهاه ادرکز ردشهمایی ی
همایش ی شیید اكابهای رســكاب مموای ایز رضــاا ایشــوای .اوررش شیید مبارتعی رف عیاههای
رقوصــاشی ک اســااد ها رر تدتیب شرشه ی راجام آبها رر تســدیع ایامایعیه رف قبیت ســافاابهای
اسـاادتی ی آژراسهای ردششیدی رس ی ایز اكابهای نرب ردششیدرب رف قبیت آرار اسواای ی
تـاریشی ی پـار هـای ایی کـ راكـااـا ردشت رر دری افشییکععیراب ادرهم ایآیرای [.]55
سـیاری رف عیاههای شیید ایز شر اهالی های اد وط ردششـیدی سییم هسوعی ک رسوورربها
یكی رف اوررش آب ای اشـعی؛ عا درین توسـه ی صعه ردششیدیه پیاایهای زرگ ی رسودشهری
رف اظد توسه ی کاوره ررتهاء رااه رنومامی ی رشویال ایدیی راساای شررش.
ا رین حال ایزرب توسـه ی صعه ردششیدی کاوره سیار کمود رف ایزرب توسه ی پیادا
نیاای رین صعه رس  .شر رئوس کیی دااا ریل تا شام توسه ی کاور سداصتهای اجزریی
صــعه ردششــیدی رووصــاص یااو رس ـ  .مییدغم رســودت ریفرازیب ی پدشــواب صــعه
ردششیدی شر س ج شایا ی ا ینوش پوااسیت ادریرب توسه ی صعه ردششیدی شر ریدربه رطالما
ی آاارهای اونوش حاکی رف میم اواهی رین صــعه شر کاــور اا ی ممیكدش ااکارآای دااا های
ادتبط ا آب رسـ [ .]8طوری ک دری اثال طی سـالهای دااا ریله شیمه سوم ی گیارم ی
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پعجم توسـه رقوصـاشی– رنومامی ی ادهعیی کاـور هی رف راهالبه ممیكدش صـعه ردششیدی
هدرز حی رهیرف تهیینشیه شر دااا ها ادسییه رس [ .]5۵مالیه د دااا های اوق طدحهای
ادتبط ا صـعه ردششـیدی کاـور شر سـ ج اییه رسواای ی شیدسوابهای کوگکتده اواهی
گعیرای شسـ ایایرشه رسـ [ .]71شر درسی ی تحییت رین اسئی ایتورب گیار شلیت ممیه
رشاره اموش:
 ینوش ایرشون رلیوی نااع شر راد توسه ی صعه ردششیدی؛
 تكی ی رلیو دشرری احض رف ایلهای توسه ری صعه ردششیدی وارنی؛
 ااــارهای رقوصــاشیه ســیاســی ی ادهعیی کاــورهای اوشاصــم ی تبیییا اعفی ی
رسودشهی آااب میی اظام نمیوری رسالای ریدرب؛
 کم تونیی ظدای های شریای کاور شر راد توسه ی صعه ردششیدی.
ا تون شدریط واص کاور ی اع ه شر مدص ی صعه ردششیدی ی ایز سیاس های کیی
اصوب اظام نمیوری رسالای ریدربه تییین ی تبیین ایل ی رلیوی وای توسه ی صعه
ردششیدی ا تیکیی د یریش ردششیدرب وارنی ایتورای ررهیاا ی ضاان توسه ی رشی ی شكواایی
صعه ردششیدی شر فاابهای اشویف ی اكابهای روااروب شر کاور اشی .عا درین سؤرل رصیی
پژیهش مبار رس رف :رلیو یا ایل توسه ی صعه ردششیدی ریدرب ا تیکیی د یریش ردششیدرب
وارنی گیوا رس
 .2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش

شر درسـی تهاریف ردششـیدیه سافااب نیاای ردششیدی ( )UNWTOدرسی ممییاتی
افیوم ردششــیدی شر حوفهری ادرتد رف تهاریف اوهارف پدشروو رس ـ  .تهدیفی ک رســمای پریداو
شـیه رسـ ی رین صـور رسـ « :اهالی هایی ک ششص شر طول سفد ی شر فااب رقاا شر
احیی نز احیط اوهارف ووش ای کمود رف یک سال اوورلی ی ا رهیرای گوب ررررب ریقا
ادرغ ه کســبیکار ی غیده راجام ایشهی ]53[».رصــ الح احیط اوهارف (اهمول) نا جاییهای
ین احیط های سكوا اهمول ی سفدهای اعظم ی ماشی ین احت رقاا ی احیط کار رر شاات
ایشـوش .رف سـوی شیید ردششـیدی شكتهای اشویفی ایتورای ینوش شرشو اشی ک مبارتعی
رف]2۵[]75[:
 ردششــیدی یریشی :ســفد ســاکعاب ی رهالی شیید کاــورها شر س ـ ج ینرلمیت یک
کاور رر شاات ایشوش.
 ردششـیدی ودینی :سـفد سـاکعاب ی رهالی یک کاـور
ینرلمیت رر شاات ایشوش.

کاــورهای شیید شر س ج
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 ردششـیدی شرویی :سـفد سـاکعاب ی رهالی یک کاور شر شروت هماب کاور ی ایز سفد
ساکعاب ی رهالی شیید کاورها

آب کاور رر شاات ایشوش.

 ردششــیدی شریبادفی :ســفد ی افشیی ســاکعاب ی رهالی یک کاــور شر شروت کاــور
ووششاب رر شاات ایشوش.
 ردششــیدی ایی :ردششــیدی شرویی

همدره ردششــیدی ودینیه تاــكیتشهعیهی

ردششیدی ایی یک کاور رس .
حال ا تون
تون

تهدیف سـافااب نیاای ردششـیدی ی شكتهای اشویف ردششیدی ی ایز ا

اوضوع پژیهشه ایتورب تهدیف ممییاتی ردششیدی شر رین اهال رر رینروا یاب اموش:

ردششیدی شر دریدایهی اهالی هایی رس ک ردششید یریشی شر طول سفد ی شر فااب رقاا شر
کاــور ریدرب

ای

یاــود رف یســ ی گیار ســام ی کمود رف یک ســال اوورلی ی ا رهیرای

همچوب تفدیج ی لر نوییه کسـبی کاره شییرر ا شیسـواب ی آشعایاب ی شیید رهیرف ادشیه راجام
ایشهی .د رســاس رین تهدیفه ایاندربه شرااــجویاب وارنیه کارردرب وارنی اوق ه کارکعاب ی
ویا های یسـایت حمتیاهت ردششـیدرب
وارنی یریشی

کاور

کاـور اااعی هورپیماها ی کاـویهاه نزی ردششیدرب

حساب امیآیعی.

اوضـوع توسـه ی توسـه یااویی رف ایمتدین اوضوما ا دح شر گعی شه روید شر صعه
ردششیدی وشه ی ابعای دااا های رقوصاشیه رنومامیه سیاسی ی ادهعیی تماای نوراع شعاوو
شـیه رسـ  .توسـه ی ردششـیدی آرااب ایی ی ادشای تماای کاورهاس  .هم ی ادشم تمایت
شررای تا ظدای ی تورب ااشیه اهعوی ی راساای کاورشاب شر صعه ردششیدی رازریش یا ی تا شر
پعاه رین ظدای ها ی تورااییهای ینوش آایهه کاـوری قیرتمعی ی سـدراد رف رف لحاظ رقوصاشی ی
ادهعیی شر نااه ی نیاای اشعی .شر توسه ی ردششیدی سهی ایشوش اوراع ی گالشهای پیش
ریی رازریش ردی ی شررریی ایی شر فایع ی ردششــیدی ااــشص ی دطدف ردشش .توســه ی
ردششـیدیه شابال س ررفت رصییه پای ی اكدی ی رهعموش ممیی شر ررسوای تهالی ای ها
شـــمـار ایریش .رین ررفتهـا مبارتعی رف :اهات فایریه رموماش افس ی آفرشی .رینها امایااید
هیف ااــودکی هســوعی ک توســط تمام رادرش شر نوآاع اشویف شابال ایشــوای .رین ررفتها
ایافهای رساسی راسابها اد وط ایشوای ی تهدیبای شر تمام نوراعه ادهعگها ی فاابها ینوش شررای
[ .]۵5[]۵پیاـیع ی پژیهش حاضد رف شی شش رصیی تاكیت شیه رس  .شر شش ریل پیایع ی
تحهیها اظدی شر فایع ی توسـه ی صـعه ردششیدی شر قالب نییل  7رررئ شیه رس ؛ ی شر
شش شیم پیاـیع ی تحهیها کارکدشی کاـورها شر راد توسـه ی ردششیدی شر قالب نییل 2
آیرشه شیه رس .

7۷
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نییل  : 7پیایع ی تحهیها اظدی شر فایع ی توسه ی صعه ردششیدی
ردیف

منبع

عنوان پژوهش

7
2

توسه ی هم ااو ی ردششیدی
توسه ی پاییرر ردششیدی ریدرب

[]۵
[]57

۵
5
3
1
1
8
3

ایل توسه ی ردششیدی رییاد ی ریچی
ایل توسه ی ردششیدی لیپد ی همكاررب
ایل توسه ی ردششیدی کاسپار
شییراه سافااب نیاای ردششیدی شر توسه صعه ردششیدی
ایل توسه ی ردششیدی راب
ایل توسه ی ردششیدی هولیب
ایل توسه ی ردششیدی دیواز ی همكاررب

[]77
[]۵8
[]۵۵
[]53
[]77
[]21
[]21

77

ایل توسه ی ردششیدی اتید

[]1

نییل  : 2پیایع ی تحهیها کارکدشی شر فایع ی توسه ی صعه ردششیدی
ردیف

عنوان پژوهش

منبع

7

ایل توسه ی ردششیدی تدکی

[]28

2

ایل توسه ی ردششیدی رسپاایا

[]2

۵
5
3

ایل توسه ی ردششیدی رسودرلیا
ایل توسه ی ردششیدی ژرپن
ایل اثیثی توسه ی ردششیدی اصد

[]۵1
[]۵7
[]۵3

توسعهی مدل مفهومی پژوهش

شر غالب حثها ی اســـوعیر اونوش شر اباای اظدی اوضـــومی اد وط توســـه ی
ردششــیدیه ر هاش اشویف آب رف اظد رقوصــاشیه رنومامیه ادهعیی ی ســیاســی اورش تونّ رسـ .
توسـه ی صـعه ردششـیدی پیییه ری رسـ ک اواـكت رف رنزری اشویف رف نمی اؤســسا
تجاریه ردششیدربه نااه ی احیط رس  .رغیب پژیهایدرب توصی ایکععی ک توسه ی صعه
ردششــیدی ایی اثا یک ســیســوم تحییت ی تفســید شــوش ک هد شش آب ادتبط ا س ـاید
ششهاسـ [ .]77[]77[]۵عا درین دری هد اییدی ک شر ررسـوای توسه ی صعه ردششیدی
اهالی ایکعیه شر پیچییری ی کییّ صـعه ردششیدی ی پدهیز رف نزئیایدی رادی ضدیری
ی حیاتی رس ـ  .رصــویی شییراه نااعاید شر توســه ی صــعه ردششــیدیه رنافه ایشهی یضــع
پیچییهی آب رر شر ایلهای رویا ی سـاشهری بیعیم ک ااابشهعیهی پیوایهای اشویف ین ر هاش
شریای آب رسـ  .ا درسـی ی ا اله شر ایاب اباای اظدی ی تحهیها ادتبط ا توسه ی صعه
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ردششـیدیه احورهای توســه ری آب شر سـ حوفهی کیی فید اورش درســی ی تحییت قدرر رداو
رس :
 مورات ادتبط ا اهاصی ردششیدپرید
 مورات ادتبط ا حمتیاهت
 مورات ادتبط ا اباشی ردششیدادس
ســ ادضــی ی رصــیی پژیهش ااــابشهعیهی ریر ط اوها ت ین احورهای ســ راا ی
توسه ی صعه ردششیدی رس ک مبارتعی رف:
 -7ین توسـه ی اهاصـی ردششیدپرید شرویی ی توسه ی حمتیاهت رر ی اهعاشرر ینوش
شررش.
 -2ین توسـه ی اهاصـی ردششـیدپرید شرویی ی توسـه ی اباشی ردششیدادس وارنی
رر ی اهعاشرر ینوش شررش.
 -۵ین توســه ی اباشی ردششــیدادس ـ وارنی ی توســه ی حمتیاهت رر ی اهعاشرر
ینوش شررش.
حال درسی هدیک رف احورهای س راا ی مورات رصیی شر توسه ی آبها ایپدشرفیم.
عوامل مرتبط با مقاصددد گردشددگرپ یر :شر ا اله ی درســـی توســـه ی صـــعه
ردششـیدیه یكی رف ر هاش ایم اهاصـی ردششـیدپرید رس ک شر دریدایهی تدکیبی رف اهالی هاه
ویاا ی صـعایع اشویف رسـ  .کمی ه کیفی ی هماهعیی مورات ادتبط ا اهاصی ردششیدپرید
شر مدضـ ی احصـوی ردششـیدیه اهش ایمی شر اواهی ی توسه ی صعه ردششیدی شر
یـک اع ه یا اهصـــی ریفا ایکعی [ .]25اعا ع ی ادرنع اشویفه مورات اوهیشی رر شر ررتباط ا
اهاصــی ردششــیدپرید یاب کدشهرای ک ا درســی ی شســو عیی رین موراته تجزی ی تحییت ی
ایســد ایشــوش .مورات ادتبط ا اهاصــی
شــعاو شقیقتدی رف توســه ی صــعه ردششــیدی ّ
ردششـیدپرید شر توسـه ی صـعه ردششیدی کاور شر پعج حوفه ا ا ق ا نییل  ۵شسو عیی
شیهرای.
نییل  : ۵مورات ادتبط ا توسه ی اهاصی ردششیدپرید
عوامل مرتبط با توسعهی
مقاصد گردشگرپ یر
ناذ
رقاا
راكااا
تهااال

های ردششیدی
ی ایمابشرری
مموای ی رااهی
نااه ی ایز اب

منابع و مراجع
[]51[]22[]73[]72[]3
[]52[]۵1[]28[]21[]77
[]58[]27[]۵
[]51[]52[]28[]75[]7۵
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عوامل مرتبط با توسعهی
مقاصد گردشگرپ یر
راعی مموای

7۵

منابع و مراجع
[]51[]57[]21[]73

عوامل مرتبط با حملونقل :دری رینک شــشصــی ردششــید اشــیه ایی اســااد کعی ی
یفا ی اسااد حمتیاهت رس  .رف شید اف رادرش ریتهای روااروب اااعی پیاشه تا هورپیماهای
ادرصـو ه سفد ایراوعی .ردششیدی ی حمتیاهت پیوایی اارسسوعی ا یكییید شررای ی ا رشی
ردششیدی شر نیابه تهاضا دری حمتیاهت ایز رازریش اییا ی [ .]75رف همینری حمتیاهت یكی
رف اؤلف های رصیی صعه ردششیدی شمار ایریش .شر حال کیی گیار ماات رصیی شر ررتباط
ا حمتیاهت ک شر توسه ی صعه ردششیدی اؤردایه ا ا ق ا نییل  5رس .
نییل  : 5مورات ادتبط ا توسه ی حمتیاهت

عوامل مرتبط با

منابع و مراجع

توسعهی حملونقل
فیدساو ها
مدض ی شسودسی
کیفی ویاا
هزیع ی ویاا

[]28[]71[]75[]77
[]77[]5[]2
[]۵8[]۵1[]21[]25[]5
[]28[]27[]5

عوامل مرتبط با مبادی گردشگرفرست :ررد صعه ردششیدی شر یک کاور ینوش شرشو
اشـیه درسـی اباشی ردششـیدادسـ شر ررشو ی حاله شرشههای ایمی دری تحییتهای افرر
ردششـیدی وورهعی وش ی شـعاو اا رر رف ریایهای توسـه ی صعه ردششیدی رازریش وورهعی
شرش .ا تون معورب پژیهش حاضده رین درسی شر دریدایهی ردششیدرب ینرلمییی رس ک
کاور سفد کدشهرای ی یا صور الهوه رحومال سفد آبها شر آیعیه ینوش شررش .رف اوایج رین درسی
ایتورای ااـشص شـیب ابیأ حدک ردششـیدرب ین رلمییی کاور ی هیف رف سفدشابه ای
رقاا ی شاها افشییشـاب رف کاور اشی؛ همگعین ایدت ردششیدرب ینرلمیییه س وح رضای
آااب ی رلیوی اشارناـاب شر سـفد کاور ااشص ایشوش .دری توسه ی صعه ردششیدیه
افررهای ردششیدادس یا هماب اباشی ردششیدادس یكی رف ریلوی های رصیی رس .
تون
شر یرقع ممیكدش کاــورها شر نرب ردششــیدرب ینرلمییی رف اباشی اشویف ی حفظ آااب ایتورای
اونبا رشـی صـعه ردششیدی رر شر آب کاورها ادرهم آیرش [ .]۵1دری یبوش ممیكدش صعه

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  ۵3ـ پاییز ۷۵38

78

ردششیدی یک کاور شر اباشی ردششیدادس ه مورات اوهی شی اهش شررای ک شر حال کیی شر
شش حوفه ا ا ق ا نییل  3تهسیم عیی ایشوای:
نییل  : 3مورات ادتبط ا توسه ی اباشی ردششیدادس
عوامل مرتبط با توسعهی

منابع و مراجع

مبادی گردشگرفرست
شش عیی افرر
تدکیب ویاا ردششیدی
قیم رررری
تبیییا
توفیع ویاا
ررتباط ا ردششیدرب

[]32[]۵2[]78[]77[]3
[]3۵[]37[]27[]77
[]58[]75[]3
[]3۵[]51[]۵1[]22[]73
[]۵8[]22[]27[]75[]2
[]۵2[]2۵[]22[]2

 .۳روششناسی پژوهش
تحهیق حاضد رف اظد ااهی رف اوع تحهیها پیمایای-رکوااای رس فیدر اسئی ری رر
ال رین صور ی شر رین س ج آب پدشروو اایه رس  .شر رین
اورش تون قدرر ایشهی ک قب ی
پژیهش دری ردشآیری شرشهها رف شی ریت کوا شاا ری ی اییرای رسوفاشه شیه رس  .اعبع رصیی
ا الها کوا شاا ریه کوب ی اهای اعواده شر پاییاههای رطالما میمی ی اجال میمی وارنی
ی شرویی رس  .رف سوی شیید شرشههای اییرای پژیهش صور پیمایش شر ایاب اموا ی آااری
نااه ی اورش ا اله هسوعیه ی رف پدسشااا اثا ر زرر ردشآیری شرشهها ی رطالما شر ایاب
رمیای اموا ی آااری پژیهش اورش رسوفاشه قدرر رداو رس  .اوییلوژی رین پژیهش رف س ریت
تكعیک شلفی ی تحییت ماایی تییییی ی آفاوب ادض شكت رداو رس  .نااهۀ آااری پژیهش دری
تاكیت رمیای پاات شلفیه شاات وبدراب ی رساتیی رشو های ادتبط ا ردششیدی ریدرب ای اشعی.
دری رین اعظور وبدراای شر اظد رداو شیهرای ک حیرقت شررری ایر تحصییی شکودی وشه ی
سا هۀ اهالی حیرقت  77سال شر حوفهی ردششیدی ینرلمییی شرشو اشعی .شر اویج تهیرش ۵7
افد وبده ک شررری شی اال وبدری اوق وشهرایه معورب امواۀ پژیهای دری پاات شلفی شر
اظد رداو شیهرای .شر ادحی شیم رین پژیهش ی شر ررسوای تحییت ماایی ی آفاوب ادضه اجدیاب
ی اوشصصین اهال شر صعه ردششیدیه نااه ی آااری رر تاكیت شرشای .رین اجدیاب ی
اوشصصاب شر اهالی های رقوصاشی اایول هسوعی ک ا صعه ردششیدی شر ررتباط اسوهیم
رس  .رف نمی ی ایمتدین آبها ایتورب اییدرب هوتها ی ادرکز رقااوی ی ایز شدک ها ی
آژراسهای اهال شر حوفهی یریش ردششیدرب ینرلمییی کاور رشاره اموش .همچعین اییدرب اهال
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شر ناذ ها ی رااکن ردششیدی ریدرب ی کارشعاساب سواشی سافاابهای ادتبط ا ردششیدی شر
رسوابها ی شیدسوابهای ردششیدپرید کاور ایز شر قالب نااه ی آااری رین پژیهش ایاظد
هسوعی .دری اموا دشرری شر نی تحییت ماایی ی آفاوب ادضه رف ریت اموا دشرری رحومالی
طبه ری رسوفاشه شیه رس [.]7
 .۴تحلیل دادهها
شر رین تحهیق رندری ریت شلفی ا تون اهاشید احاســب شــیهی ضــدیب هماهعیی
کعیرل (اهیرر )Wشر س شیر راجام رداو رس  .نمع عیی کیّی رف رندری شیرهای س راا ی ریت
شلفیه شر دریدایهی ریلوی عیی مورات ی اوییدهای رصــیی پژیهش ی شــاوصهای توســه ری
ادتبط ـا آبهـا رســـ  .اوییدهـای رصـــیی پژیهش شر دریدایهی مورات ی اوییدهای ادتبط ا
احورهای سـ راا ی توسه ی صعه ردششیدی کاور ا تیکیی د یریش ردششیدرب وارنی رس
ک ریلوی عیی آبها ا ا ق ا نیریل  1ی  1ی  8آیرشه شیه رس .
نییل  : 1ریلوی عیی مورات ی اوییدهای رصیی شر احور اهاصی ردششیدپرید شرویی
عوامل و متغیرها

میانگین

انحراف معیار

اولویت

ناذ های ردششیدی

5/13

7/۵1

گیارم

رقاا ی ایمابشرری

5/35

7/58

پعجم

راكااا مموای ی رااهی

5/87

7/33

شیم

تهااال نااه ی ایز اب

5/13

7/57

سوم

راعی مموای

5/85

7/51

ریل

نییل  : 1ریلوی عیی مورات ی اوییدهای رصیی شر احور حمتیاهت
عوامل و متغیرها

میانگین

انحراف معیار

اولویت

فیدساو ها
مدض ی شسودسی

5/33
5/3۵

7/13
7/1۵

شیم
سوم

کیفی ویاا
هزیع ی ویاا

5/17
5/51

7/55
7/13

ریل
گیارم

نییل  : 8ریلوی عیی مورات ی اوییدهای رصیی شر احور اباشی ردششیدادس وارنی
عوامل و متغیرها
شش عیی افرر
تدکیب ویاا
قیم رررری ویاا

میانگین

انحراف معیار

اولویت

5/33
5/3۵
5/37

7/35
7/1۵
7/38

شیم
سوم
گیارم
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عوامل و متغیرها

میانگین

انحراف معیار

اولویت

تبیییا
توفیع ویاا
ررتباط ا ردششیدرب

5/53
5/31
5/۵7

7/18
7/33
7/13

پعجم
ریل
شام

ایاایین ی راحدرف اهیار اد وط مورات ی اوییدهای رصــیی احورهای س ـ راا ه حاصــت رف
اووسط ایاایین ی راحدرف اهیار اد وط شاوصهای توسه ری آبها رس .
تحییت ماایی تییییی ایل رایرفهریدی ادتبط ا سـ احور توسه ری صعه ردششیدی رف
س ـ اویید اكعوب ی پاازشه اویید ااــیوش تاــكیت شــیه رس ـ ک شر قالب اموشرر  7دری حال
ضدریب رسواایررش ی اموشرر  2دری حال ضدریب اهعاشرری ی والص ی آب شر نییل  3آیرشه شیه
رس .

اموشرر  .7تحییت ماایی تییییی س احور توسه ی صعه ردششیدی شر حال ضدریب رسواایررش

اهیرر آاارهی دآیرش شیه دری ار ماایی هد یک رف اوییدهای اایوشه ااابشهعیهی قیر ی
تورب ار ماایی هد اویید اایوش ریی اویید اكعوب ادتبط ا آب رس .
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اموشرر  .2تحییت ماایی تییییی س احور توسه ی صعه ردششیدی شر حال ضدریب اهعاشرری

هد یک رف مااتهای احورهای س راا ا ااابرد  Xiشر اموشررهای  7ی  2آیرشه شیه رس ک شر
نییل  3ضمن اهدای هدیک رف رین ااابردهاه ضدریب رسواایررش ی اهعاشرری آبها رر آیرشهریم.
نییل : 3اوایج تحییت ماایی تییییی س احور توسه ی صعه ردششیدی

حمتی
اهت

اهاصی ردششیدپرید
شرویی

محورها

کد عامل

عامل

X1

ناذ های ردششیدی
رقاا ی ایمابشرری
راكااا مموای ی رااهی
تهااال نااه ی ایز اب
راعی مموای
فیدساو ها
مدض ی شسودسی

X2
X3
X4
X5
X6
X7

بار عامل

بار عامل

(ضرایب

(ضرایب

استاندارد)

معناداری)

7/3۵
7/73
7/17
7/1۵
7/13
7/37
7/32

77/87
۵/11
72/18
7۵/71
75/31
3/87
3/12

نتیجه
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر
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محورها

کد عامل

عامل

X8

کیفی ویاا
هزیع ی ویاا
شش عیی افرر
تدکیب ویاا
قیم رررری
تبیییا
توفیع ویاا
ررتباطا ا ردششیدرب

X9

اباشی ردششیدادس
وارنی

X10
X11
X12
X13
X14
X15

بار عامل

بار عامل

(ضرایب

(ضرایب

استاندارد)

معناداری)

7/13
7/31
7/33
7/33
7/۵8
7/35
7/11
7/32

75/23
77/15
77/31
77/57
1/71
77/75
72/11
3/81

نتیجه
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر
اهعاشرر

اعظور درسی درفت ایل تییین شیهی تحییت ماایی تییییی ادتبط ا ر هاش توسه ی
صـعه ردششـیدی کاـوره پژیهاید تدکیبی رف شاوصهای درفت ا یقه شاوصهای درفت
ت بیهی ی شاوصهای درفت اهوصی رر ا ا ق ا نییل  77شر اظد رداو رس .
نییل  :77اوایج شاوصهای درفت ایل رایرفهریدی س احور توسه ی صعه ردششیدی
شاخص برازش

دامنه مورد قبول

مقدارمشاهده شده

ارزیابی شاخص برازش

χ2/df

≥۵
<7/3
<7/3
>7/78
>7/78
<7/3
<7/3

2/32
7/35
7/37
7/718
7/712
7/35
7/32

اعاسب
اعاسب
اعاسب
اعاسب
اعاسب
اعاسب
اعاسب

IFI
RFI
RMSEA
SRMR
CFI
NFI

ا راجام آفاوب ادض ا رسوفاشه رف آفاوب همبسویی پیدسوبه اوایج اد وط
پژیهش شر قالب نییل  77آیرشه شیه رس :

آفاوب ادضیا

نییل :77اوایج آفاوب ادض پژیهش
ضریب
فرضیهی پژوهش

همبستگی
پیرسون

ین توسـه ی اهاصـی ردششیدپرید شرویی ی توسه ی حمتیاهت
رر ی اهعاشرر ینوش شررش.

7/387

سطح

نتیجهی

معنیداری

آزمون فرض

7/77

تیییی ادضی
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ضریب
فرضیهی پژوهش

سطح

نتیجهی

معنیداری

آزمون فرض

7/171

7/77

تیییی ادضی

7/513

7/77

تیییی ادضی

همبستگی
پیرسون

ین توســه ی اهاصــی ردششــیدپرید شرویی ی توســه ی اباشی
ردششیدادس وارنی رر ی اهعاشرر ینوش شررش.
ین توسه ی اباشی ردششیدادس وارنی ی توسه ی حمتیاهت
رر ی اهعاشرر ینوش شررش.

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

اوـایج تحییـت مـاایی تییییی ایل رایرفهریدی ادتبط ا احورهای توســـه ری صـــعه
ردششــیدی ااــاب ایشهی ک رین ایل رایرفه ریدی ا سـ اویید اكعوب ی پاازشه اویید ااــیوشه
شررری ریریی اعاســـب رســـ ه فیدر ضـــدریب اهعاشرری آب ا ا ق ا اموشرر  2ی نییل  3همیی
تییییشـیه هسوعی .رف آاجا ک درفت ایل رایرفهریدی ایز ا شاوصهای روااروب اورش تیییی قدرر
رداو رس ه عا درین ایتورب اویج ردا هماهعیی ی همسویی یفم شر ایل رایرفهریدی ادتبط
ا ر هاش توسـه ی صـعه ردششـیدی ینوش شررش .عا درین ا تون

یااو های پژیهش حاصت رف

کار دش تكعیک شلفی ی تحییت ماایی تیییییه رلیوی ایایی ی پیاــعیاشی دری توســه ی صــعه
ردششیدی کاور ا تیکیی د یریش ردششیدرب وارنی ا ا ق ا اموشرر  ۵رس .

اموشرر :۵رلیوی س احوری توسه ی صعه ردششیدی کاور ا تیکیی د یریش ردششیدرب وارنی
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رلیوی پیاـعیاشی پژیهش ااـاب ایشهی دری توسه ی صعه ردششیدی ریدرب ا تیکیی د
یریش ردششـیدرب وارنیه ایی ر ویر احورهای توسـه ری صـعه ردششیدی کاور ا هیف یریش
ردششــیدرب ینرلمییی ااــشص شــوش .رین احورها شر ایل پیاــعیاشی شــاات -7 :اباشی
ردششـیدادسـ وارنیه  -2حمتیاهت ی  -۵اهاصی ردششیدپرید شرویی رس  .ا تون اوایج
آفاوب ادض شر ایل ایایی پژیهش ااـشص رس ک رین احورهای س راا صور اوها ت
د یكییید تیریدررررای .رین یااو ی ایل ایایی پژیهش ا ایلهای رررئ شــیه شر اب توســه ی
صــعه ردششــیدی توســط ســافااب نیاای ردششــیدی ()2777ه راب ()2772ه لیپد ی همكاررب
( )2777هموورای شررش؛ ی ایز ایلهای توســه ی صــعه ردششــیدی کاــورهای تدکی [ ]28ی
رسپاایا [ ]2اومی ریر ط اوها ت ین رین احورهای س راا رر اورش تون قدرر شرشهرای.
د رین رســاس ی ا تون یااو های پژیهش یكی رف احورهای رصــیی توســه ی صــعه
ردششـیدی ریدربه توسـه ی اهاصی ردششیدپرید شرویی رس  .رغیب رزررتها ی تحهیها اااب
ایشهی ک سـیاری رف پوااســیتهای توسـه ی ردششــیدی شر شروت کاــور ینوش شررای ک هعوف
یده دشرری یفم رف آبها صور ییع راجام اایه رس ی یا مبار شیید اهیی ادسییه
رسـ  .رین اوضـوع شر رزررشـا سـافااب نیاای ردششیدی [ ]53ی ادکز پژیهشهای اجیس
شورری رسالای[ ]71اورش رشاره قدرر رداو رس ی شر یااو های تحهیها اد وط حییری گیاا
( )7۵33ی صـا دی ( )7۵37ی صـالحی ( )7۵32آیرشه شیه رس  .دری شقیق شیب شر رین اوضوع
ایی اوییدهای رصـیی تیریدرررر شر توسـه ی اهاصـی ردششـیدپرید شروت ریدرب اورش درسی قدرر
ریدش؛ لرر ا تون نییل  1ریلوی ریل دری توسه ی ردششیدی شر اهاصی ردششیدپریده حث
راعی مموای رس  .راعی مموای شر یک کاور دری ردششیدرای ک قصی سفد آب کاور رر
شررایه ایم تدین اورش رسـ  .گعااچ ررد ردششـیدی رحسـاس ااراعی شر اهصی ردششیدی شرشو
اشیه هیچ معورب هوس سفد آبنا رر اشورهی کدش .اؤیی رین ا یب اوایج اد وط تحهیها
ییسـی ی همكار ()7۵35ه سیعییووب ( )2771ی ریعیام ( )277۵رس  .عا درین ریجاش راعی مموای
دری ردششـیدرب شر اهاصــی ردششــیدی شــدط یفم ی سـیار ضــدیری دری توســه ی صــعه
ردششیدی شر یک کاور رفنمی ریدرب رس ک رلحمیرهلل رف لحاظ شاوصهای رایرفهریدی راعی
مموای دری ردششـیدرب وارنی ی شرویی شر حی سـیار ا یوب رسـ  .یلی رین اوضوع همورره
توسـط تبیییا اعفی ی نی شرری ک میی ریدرب شر سـ ج ین رلمیت ی رف ســویی دوی کاورها
راجام ایشـوشه اشفی ااایه رسـ  .رین ا یب توسط شجامی ی همكار ()7۵81ه اوری ( )7۵3۵ی
ییســی ی همكار ( )7۵35ایز یاب شــیه رســ  .رین ایم ریجاب ایکعی ک اییدرب ی اســئویب
حوفهی صـعه ردششـیدی کاور ا رررئ ی ررهكارهای اعاسب اها ی ا آب پدشرفای .همگعین
شر رین رره دری یبوش شر راعیـ مموای دری ردششـــیدرب وـارنیه تون مورات ریرای ی
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رحسـاسی ردششیدرب وارنی توصی ایشوش .رهمی رین اوضوع توسط رییاد ی ریچی ( )2772ی
ریعیام ( )277۵اورش تیکیی قدرر رداو رس .
ا تون نییل  1شیاین ریلوی شر توسه ی اهاصی ردششیدپرید شرویی اد وط توسه ی
راكااا مموای ی رااهی رسـ  .ا درسی رین اوضوع ااشص ای شوش ک اهاصی ردششیدپرید
شرویی ریدرب ل حاظ راكااا مموای ی رااهی دری ردششیدرب وارنی رف یضهی اسبو یا ا یو ی
دوورشرر هســوعی ک ایافاعی تون یاــود ی اییدی اؤرد آبها رس ـ  .کاظمی ( )7۵32ی رلورای ی
همكاررب ( )7۵32رین اورش تیکیی شرشـو رای .رین یضهی اسبو یا ا یوب د رساس شاوصهایی
همچوب  -7ـافررهای ودییه  -2تبییت ررف ی ویاا االیه  -۵ویاا شرااای ی پزشـــكیه -5
شـدک های ویاا اساادتی ی ردششیدی ی  -3سیسومهای فیدساووی مموای (آبه دق ی راف
ی ااضـالب ی  )...سـعجییه شـیه رس  .یلی آاچ اسیم رس رف رین پوااسیت ایم دری توسه ی
ردششـیدی کاـور رسـوفاشهی گعیرای ااـیه رس ک ایافاعی درسی شقیقتد رس  .شر رشرا ی ا
تون نییل  1ااشص رس ک توسه ی تهااال نااه ی ایز اب ا ردششیدرب وارنی ایی
شر ریلوی سوم اسئویب ی اییدرب ردششیدی قدرر شرشو اشی .شر ایاه ریل رین یااو ی تحهیقه
رویی شر تعـاقض ـا پیشادضها حاکم د ررفتهای ادهعیی نااه ی ریدرای (همچوب ادهعگ
ایماباورفی ی ررفت های شین رسالم شر رر ا ایماب) ی ایز اوایج تحهیها ررشو شر حوفهی
ردششـیدی ریدرب رسـ ؛[ ]52[]۵7[]28[]21[]27[]75اظد ایرسی شلیت رین راده میم تون
ریجاش یک ادهعگ نااع تهاات ا ردششـیدرب وارنی د رسـاس پوااسیت ادهعیی شریب نااه ی
ریدرب د رسـاس شـاوصهایی همچوب رصـت رحودرمه رمای راصاف ی ررسویویی ی صیرق اشی.
پژیهاكیه ی ردششیدی یر سو سافااب ایدرث ادهعییه صعایع شسوی ی ردششیدی ریدربه شر
ااـدی ی شرویی ووش شر سال  7۵33شر رزررشی ا معورب ادهعگ تهاات ی ردششیدی اویج ی
ااــا یی ا رین یااو ی پژیهش رســییه رس ـ  ]8[.رین اوضــوع وصــوص شر افررهای ودییه
شــدک های ردششــیدی ی ویاا االی اموش ی میعی یاــودی شررش .رف ســوی شیید ا تون
اوایج نییل ()1ه توسـه ی ناذ های ردششـیدی کاور ا رایکی رووالف گیاراین ریلوی دری
توسـه ی اهاصـی ردششـیدپرید شرویی رس  .ا ا اله شر کوابها ی اهای ی ایز رتب عییهای
سـافاابهای نیاای ردششـیدیه کااالی ااـشص رسـ ک ریدرب رف لحاظ ناذ های ردششیدی
(همچوب نـاذ های طبیهیه اســـواای ی ادهعیی) نزی کاـــورهای غعی شر مدصـــ ی نیاای
رســ ؛[ ]53[]71[]8ی رین شر حالی رســ ک وبدراب پژیهش حاضــد توســه ی ناذ های
ردششـیدی شر اهاصی ردششیدی شروت ریدرب تیکیی ادریرب اموشهرای .رین تیکیی یرب اهعاس ک
ناذ های ردششـیدی ریدرب ممواای یا ااشـعاوو رای ی یا شلیت میم اییدی صحیج شگار حدرب
شــیه ی شر اهدض اا وشی قدرر رداو رای ی یا صــور ییع رف پوااســیت ناذ های ردششــیدی
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کاور شر نرب ردششیدرب وارنی رسوفاشه اایه رس  .ا الها اد وط حانیفرشهی ایمعیی ی
همكاررب ()7۵3۵ه رلورای ی همكاررب ()7۵32ه کمالی ( )7۵3۵ییسی ی ایمابشیس ( )7۵35اؤیی
رین یااو ی پژیهش رســ  .شر آود ایز لحاظ رقاا ی ایمابشرری شر اهاصــی ردششــیدپرید
شروییه یضــهی ریدرب گعیرب اعاســب ایسـ  .اوایج تحهیها صــالحی ()7۵32ه اوری ( )7۵3۵ی
رحیمپور ( )7۵35تـیییـیکععـیهی رین ا یب هســـوعی .دری یبوش ماات رقاا ی ایمابشرری شر
اهاصـی ردششیدی شروییه توسه ی ظدای رسكاب ی رازریش تعوع ادرکز رقااوی تیکیی ایشوش ی
همگعین اظار یاود د اباحثی همچوب پاکیزری ی ییرش ی کیفی غرر ی راكااا ی آسایش
ی ویاا ایماایرری شر ادرکز رقااویه یفم ی ضـدیری رس  .رین اوررش ا ا ه شررش ا یااو های
پژیهاـی ک سـیدر ی ی همكاررب ( )7۵37ی شـدشیور ی کوپیسكی ( )2771راجام شرشهرای ی ایز شر
اعا ع رصیی توسه ی ردششیدی همچوب[ ]71[]77[]77آبها تیکیی شیه رس .
شیاین احور رصـیی شر توسـه ی صـعه ردششیدی ریدربه احور حمتیاهت رس  .توسه ی
رین احور ا ا ق ا نییل ( )5د رســاس مورایی همچوب فیدســاو های حمتیاهته مدضــ ی
شسـودسیه کیفی ی هزیع ی ویاا حمتیاهت د توسه ی صعه ردششیدی کاور اؤرد رس .
شر ایاب اوییدهای رصـیی حمتیاهته کیفی ویاا ا ا ق نییل ()1ه ایمتدین ماات توسه ی
ردششیدی ریدرب رس ک ایی اورش تونّ اسئولین کاور شر حوفهی حمتیاهت ی ردششیدی قدرر
ریدش .شر یرقع شر حوفهی کیفیـ وـیاا حمتیاهته کاـــور شگار ضـــهفهایی رســـ ک د
ردششــیدی ریدرب تیریدر اعفی شررش؛ صــا دی ()7۵37ه صــالحی ( )7۵32ی اوری ( )7۵3۵رین
ایم رشـــاره اموشهرای .رف نمی ی اوررشی ک ایی شر کیفی ویاا حمتیاهت اورش تونّ اشـــی
مبارتعی رف -7 :رمای رسواایررشهای ریمعی ی ییرشوی شر حمتیاهته  -2قا یی رطمیعاب دااا ی
فااب عیی حدک ه  -۵سـ ج ررحوی ی آسایش شر حمتیاهته  -5رمای آشرب ایمابشرری توسط
کـارکعـاب ی  -3اوســـافی اـایراب حمتیاهت .رین اوررش شر ا الها شرویی اد وط صـــالحی
()7۵32ه اوری ( )7۵3۵ی صــمیاژرش ()7۵3۵ه همگعین شر پژیهشهای وارنی ااری ی همكاررب
( )2771ی آاسكوب ی همكاررب ( )2771هد یک احوی اورش رشاره قدرر رداو رس .
توسـه ی فیدساو های حمتیاهت شر شروت کاور ی مدض ی شسودسی سیسوم حمتیاهت
ناذ های ردششــیدی ی ایز کاــورهای ردششــیدادســ وارنی تدتیب ا رووالف رایکی شر
رتب های شیم ی ســوم ریلوی عیی اوییدهای رصــیی ادتبط ا حمتیاهت کاــور دری توســه ی
صـــعه ردششـــیدیه قدرر رداو رای .همگعین ا تون نییل ( )1هزیع ی ویاا حمتیاهته
آودین ریلوی رس ک شلیت رین راد ایتورای اد وط پایین وشب قیم سوو شر کاور اسب
ساید کاورهای ردششیدپرید اشی .رین اوضوع قبالی توسط رحیمپور ( )7۵35ا دح شیه رس .
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سـواین احور رصـیی شر توسـه ی صـعه ردششیدی ریدربه تون اباشی ردششیدادس
وارنی رســـ  .یاب شیید تون کاـــورهایی ک صـــور الهوه یا الفهت راكاب نرب
ردششـید رف آبها ینوش شررشه یكی رف مورات رصـیی توسـه ی صـعه ردششیدی کاور شمار
ایریش .رین ا یب شر اعا ع [ ]۵1[]77[]3اورش رشـاره قدرر رداو رس  .د رین رساس ایاف رس تا
اوییدهای رصــیی ی اؤلف های تیریدرررر شر نرب ردششــیدرب ینرلمییی رف اباشی ی کاــورهای
ردششیدادس وارنی ا ا ق ا نییلهای  3ی  8رحصاء ی ریلوی عیی شوای.
ا تون یااو های تحهیق شر نییل  8ایمتدین اویید ادتبط ا اباشی ردششـــیدادســـ
وارنیه احوهی توفیع ویاا ردششــیدی رررئ شــیه رس ـ  .رین ایم ااــاب ایشهی ک صــعه
ردششــیدی ریدرب شر توفیع ویاا ردششــیدی ووش شر افررهای ردششــیدی ینرلمیییه رف لحاظ
ررد شاـی ی کارریی سیار ضهیف رس  .رین اوضوع شر پژیهشهای اد وط رلماسی ( )7۵3۵ی
شیداحمیی ( )7۵3۵اورش رشاره قدرر رداو رس  .عا درین دری توفیع ررد شش ی کارری سو های
ویاا ردششیدی ریدرب شر افررهای ینرلمیییه رسوفاشه رف اعایریهای اوین ررتباطی ی رطالماتی
ی حصول آساب ویاا دری ردششیدربه رف رهمی فیاشی دوورشرر رس  .حییری گیاا ()7۵33ه
شـــیداحمیی ( )7۵3۵ی یی ی همكاررب ( )2775رین ا یب رر اومی اورش تون قدرر شرشهرای.
همگعین راســجام شر یرســ های توفیع ی یرکعش ســدیع توفیعکععیراب ویاا ردششــیدی شر
شدریط اویید افررهای ردششیدی شر س ج ینرلمیت ایز رف شیید شاوصهای ایم شر ررد شای ی
کارریی توفیع ویاا ردششــیدی هســوعی ک ایی اورش تون اســئویب ی دااا ریزرب حوفهی
ردششـیدی ریدرب قدرر ریدای .راسـجام ی یرکعش سدیع توفیعکععیراب ویاا ردششیدی اكو ری
رســـ کـ حیـیری گیاا ()7۵33ه یایری ی همكاررب ( )7۵37شر اعا ع شرویی ی یی ی همكاررب
( )2775شر اعا ع وارنی صور اسوهیم آب رشاره کدشهرای.
ریلویـ شیم د رســـاس نییل  8دری توســـه ی اباشی ردششـــیدادســـ وارنی ریدربه
شش عیی افررهای ردششـیدی ینرلمییی رس  .شر شش عیی افررهای ردششیدی ینرلمیییه
تون قا یی سـافراری آب ا شدریط ردششیدی ریدربه معصدی یفم ی ضدیری رس  .ییسی ی
ایمابشیس ـ ( )7۵35ی ایز یایری ی همكاررب ( )7۵37رین اوضــوع تون کدشهرای .رف ســویی
شیید ااـشصـ ی افررهای ردششــیدی ینرلمیییه تییید ی تحوی فیاش شر طول فااب رسـ ؛ ا
تون رین ااـشصـ شش عیی شر رین افررها ایی شررری رسومدرر ی ااایراری اعاسبی وشه ی
شرمینحال قا یی رایرفهریدی ی کعودل رر ایز شرشــو اشــعی .شر اعا ع شرویی رضــایی ( )7۵37ی
ضـــدغـام دینعی ی همكـاررب ( )7۵3۵ی شر اعا ع وارنی هال ی نعكیعز ( )2771ی ایز شیشس ی
نولیف ( )2771رین ا یب رشــاره کدشهرای .ممواای شر رکثد کاــورهای اواق شایا شر صــعه
ردششـیدیه رین کار توسـط سـافاابها ی رُررابهای یر سو شیل راجام ایشوش؛[ ]78یلی شر
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کاـور اا سـافاابها ی شسویاههای اوولی راد ردششیدی تهدیبای شر رین اوضوع هیچ کاری راجام
ایرشهرای .شر رشرا ماات تدکیب ویاا ردششــیدی ا رایکی رووالف شر ریلوی ســوم توســه ی
اباشی ردششـیدادسـ وارنی دری ریدربه رس  .دری ریجاش تدکیب ییع رف ویاا ردششیدی
یود رس ک رین کار سفارت ردششید راجام شوش .ا تون تحهیها اشویفه سفارشیسافی
ویاا ردششـیدی ایمتدین شاوص شر اواهی تدکیب ویاا ردششیدی رس ]37[]27[]77[.
رف سـوی شیید رازریش تعوع تدکیب ویاا ردششـیدی امث ایشوش ک ششهای یاودی رف
افررهای ردششیدی ینرلمییی تح پوشش قدرر ریدش]27[]77[.
گیاراین اویید رصیی ادتبط ا توسه ی اباشی ردششیدادس وارنیه گیوایی قیم رررری
ویاا ردششــیدی رســ (.نییل  )8ا درســی قیم رررری ویاا ردششــیدی شر افررهای
شیید کاورهای رقیب همچوب تدکی ه
ینرلمییی ااـشص ای شـوش ک یضـهی ریدرب اسب
اااعاسب رس  .رین ا یب رف پژیهشهای اد وط رحیمپور ( )7۵35دشرش شیه رس  .ا تون
ـ اوـایج پژیهشه دری یبوش یضـــهیـ قیم رررری ویاا ردششـــیدی ریدرب شر افررهای
ینرلمییی ایی ک رییی تعاسب ین ررفت ویاا رررئ شیه ی قیم های آب دری ردششیدرب قا ت
شر اشــی؛ راایای قیم های رررئ شــیه ایی رف تورب رقا پریدی اعاســبی شر اها ت قیم ویاا
ردششـیدی رررئ شـیه توسـط کاـورهای ردششیدپرید شایاه دوورشرر اشی .رالث یا قیم سو های
ویاا ردششیدی رررئ شیه شر ریدرب ایی روا ری اشی ک رف نرر ی یفم دری ردششیدرب شر
افررهای ینرلمیییه دوورشرر اشی .هم ی رین س اورش شر پژیهشهای اد وط حییری گیاا
()7۵33ه یریر ی ییتوب ( )2772ی شیشس ی نولیف ( )2771اومی اورش رشاره قدرر رداو رس .
اویید پعجم شر توسـه ی اباشی ردششـیدادس وارنی دری ریدرب تبیییا رس (نییل )8
تبیییا ممواای یكی رف راییزراعیههای رصــیی دری ســفد یک کاــور رســ [ .]3۵دری ریجاش
تبیییـا ررد شش ی کـارر دری توســـه ی ردششـــیدی ریدربه تون شـــاوصهایی همچوب
هیفاعیی تبیییا ه یدهریدی رف ریعودا ی ایای اجافیه دایسافی اهاصی ردششیدیه رسوفاشه
رف رسـاا های وارنی ینرلمییی ی احییه پوشش تبیییا ی ریجاش تیر ید تاویهی دری ردششیدرب
سیار ایم رس  .یااو های پژیهش شر رین اورش ا اوایج تحهیها شرویی همچوب کمالی ()7۵3۵ه
ییســی ی ایمابشیس ـ ( )7۵35ی ایز اوایج تحهیها وارنی همچوب یی ی همكاررب ()2775ه ی
فایســیوای ( )2775هموورای شررش .رف ســوی شیید ماات ررتباط ا ردششــیدرب وارنی ا رایکی
رووالف ریلوی شـاـم شر توسـه ی اباشی ردششیدادس وارنی دری ریدربه رس  .ا تون
اوایج تحهیها ررشو ه ریدرب دری توسه ی صعه ردششیدی ووشه آبگعاب ک شایسو رس شر
حوفهی ررتباط ا ردششـیدرب وارنی اعاسب ممت اكدشه رس [ .]2دری یبوش رین ممیكدش یفم
رســـ کـ اـییدرب ی داـااـ ریزرب صـــعه ردششـــیدی ریدرب ا تون یااو های پژیهش
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ویاا رســاای رطالماتی ردششــیدرب ینرلمییی رر رازریش شهعی ی ایز ســیســوم ریر ط مموای
اعاسـب رر ا ردششـیدرب شر اباشی ردششیدادس وارنی توسه شهعی ک شر رین رره رسوفاشه رف
ادمرازررهای تشصصی ررتباط ا ردششیدرب ایتورای اؤرد اشی .رین یااو ها ی پیاعیاشها اد وط
حوفهی ررتبـاط ـا ردششـــیدرب وـارنی ا اوایج پژیهشهای شرویی همچوب یایری ی همكاررب
()7۵37ه احموشی ایمعـی ی اهـیای ( )7۵3۵ی ایز ـا اوایج پژیهشهای وارنی همچوب یی ی
همكاررب ( )2775ی ریاا ی همكاررب ( )2772ا ا ه یفم رر شررش.
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