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 :چکیدُ

 مطَس 10ايشاى سشصهيٌي چْبس فػل ٍ ثبتوذًي چٌذ ّضاس  سبلِ است مِ ثِ لحبػ ٍيژگيْبي هٌحػش ثِ فشدش، دس سديف : هقدهِ

 ّذف اص هغبلؼِ حبضش ثشسسي استجبط ثيي اضنبل هختلف تَسيسن ثب سي (.1)اٍل خْبى ثِ لحبػ تَاى ثبلقَُ گشدضگشي قشاس داسد 

 . ٍ خٌسيت است

 تَسيسن تَسيسن ٍسصضي . عجق گشٍُ ثٌذي  گيجسَى چْبسضنل ثشاي تَسيست ّب دس ًظش گشفتِ ضذ: رٍش شٌبسی تحقیق

 ٍاسد 1389سبل  مِ دس تبثستبى   (17-39)تَسيست ثب سدُ سٌي 1675. تَسيسن گشٍّي ٍ تَسيسن ثبستبى ضٌبس- هبخشاخَ

اص آصهَى . پبسخ دادًذ (2007)اغفْبى ضذًذ  ثِ غَست تػبدفي ثِ پشسطٌبهِ استبًذاسد هقيبس گشدضگشي مَستب ٍ هيچيَ 

 .استفبدُ ضذ05/0هدزٍس خي دٍ ثشاي ثشسسي استجبط ثيي هتغيش ّبي تحقيق دس سغح هؼٌي داسي 

ًطبى داد مِ دس هشداى تَسيسن هبخشاخَ ٍ ٍسصضي ٍ دس صًبى تَسيسن گشٍّي ٍ ثبستبى ضٌبسي سٍاج :یبفتِ ّبی تحقیق

دس توبم گشٍُ ّبي تَسيسن ثِ خض تَسيسن گشٍّي استجبط هثجت ٍ هؼٌي داسي ثبا ضنبل 39-17داسد،ّوچٌيي دس سدُ سٌي 

 . سبل ٍ ثبالتش هالحظِ ضذ60تَسيست گشٍّي فقظ دس گشٍُ سٌي . تَسيسن هطبّذُ ضذ

( 2010)، ًقيلَ(1389)، فليحي(2008)، ضبًَك(2009) ًتبيح تحقيق ثب يبفتِ ّبي اهيٌذيي يَسف :بحث ٍ ًتیجِ گیزی

الصم است هسئَالى اٍقبت فشاغت ٍ تَسيست دس مطَس ثيطتش ثِ اثؼبد هختلف تَسيست پشداختِ ٍ دس گشٍّْبي . ّوخَاًي داسد

 . هختلف سٌي ٍ ثب خٌسيت ّبي هتفبٍت ػالئق ًسجت ثِ سبيش ضنل ّبي تَسيسن ايدبد مٌٌذ

  تَسيسن گشٍّيتَسيسن ٍسصضي - تَسيسن ثبستبى ضٌبس-   تَسيسن هبخشاخَ:لغبت کلیدی

 :هٌببع

تجييي استشاتژي . (1389)فضلي دسصي اػظن-ضفيغ صادُ ضْشام-اهيشًژاد سؼيذ-سضَي هحوذحسيي-حويذي هْشصاد .1

 89پبييض ٍ صهستبى/ ضوبسُ دٍاصدّن/ سبل ضطن- 68-51غع . پژٍّص ًبهِ ػلَم ٍسصضي. گشدضگشي ٍسصضي مطَس
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3.Gibson, H. (1998). Active sport tourism: who participates? Leisure Studies, 17, 155-170 

4.Costa, C.A., L. Chalip, 2005. Adventure Sport Tourism in Rural Revitalisation - An 

Ethnographic Evaluation, European Sport Management Quarterly, 5(3): 257-279. 
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 :هقدهِ

اًدبم فؼبليتْبي گشدضگشي مِ هطبغل گًَبگًَي سا ّن ثِ دًجبل داسد دس ّش مطَسي ثِ ػٌَاى ثخطي اص فؼبليتْبي اقتػبدي، 

ثيبى  (2008)يبفبًتيذٍ (1). اقتػبدي، آى مطَس هي گشدد -دسمٌبس ثخطْبي غٌؼت ٍمطبٍسصي هَخت سًٍق ٍ پيطشفت اختوبػي

 غٌؼت گشدضگشي آغبص ضذُ دس پشتَ ايي سًٍذ هحققبى دقت ثيطتشي سٍي سٍش ّبي 1990داضت  ثب افضايص تَسيسن دس سبل 

تَسيسن ضنل خبغي اص اٍقبت فشاغت ٍ داساي ٍيژگي ّبي .افضايص تَسيسن ٍ اّويت  ايي افضايص ثشاي مطَسضبى پشداختٌذ

اسبس  (21)خبيي مِ دس آى اًَاع هختلف تَسيسن ثشاسبس ًيبصضبى دس اٍقبت فشاغت مٌتشل هيطًَذ. هٌحػش ثِ فشد است 

امثشيت هحققبى ثيبى مشدًذ مِ .ضٌبسبيي ًيبصّبي خبغي ثَد مِ ثب ّش ضنل تَسيستي ايدبد هي ضَد (1982)هغبلؼبت مْي

تَسيسن ٍسصضي ، تَسيسن : اضنبل ػوَهي تَسيسن ضبهل.ضشمت هشداى دس ّوِ اضنبل تَسيسن دس ّوِ سٌيي ثيطتش اص صًبى است

ًقص تَسيست ثشايبفضايص تؼذاد  اضنبل .توشمض تَسيسن سٍي فؼبليت ّبيي است مِ اًدبم هي دّذ .هبخشاخَ، امَتَسيسن است

دس هغبلؼبتص ًيبصّبي تَسيست ّبساخشيذ سَغبتي ، خستدَ لَمس، هطبّذُ خبهؼِ (2000)پي آس اس.(7)تَسيست ّب هْن است

 ضنل تَسيستي هشتجظ سا ايدبد مشدمِ ضبهل 15اٍ دس ايي سٍش . اػضب ، ٍ ثِ دًجبل صًذگي اص عشيق سفش ٍ ٍقت آصادثيبى مشد

تَسيست هزّجي ، تَسيست آهَصضي، تَسيست اًسبى ضٌبسي ، تَسيست ٍسصضي ، تَسيست سٍصًبهِ ًگبس، تَسيست مست ٍ مبس ، :

 قبلت اغلي 5است اهب دس حبل حبضش يل هقيبس خذيذ ثِ ٍخَد آهذُ است مِ ّوِ ًقص ّب سا دس ........تَسيست هحيظ صيست ٍ 

تَسيست تدشثِ گشاعجقِ ثٌذي هي - 5تَسيست فشٌّگي - 4تَسيست لزت خَ - 3تَسيست هؼٌَي - 2تَسيست عجيؼت - 1ضبهل 

 سَالي مِ  اػتجبس ٍ سٍايي آى سٌديذُ ضذُ ثَد سِ هقيبس ثشاي تَسيست دس ًظش 20اص عشيق  (2002 )هَ ٍ ّونبساى(18)..مٌذ

 5تَسيسن سا دس (2003)اسويت ٍ ّونبساى(16). تَسيست ٍسصضي ٍ تَسيست هزّجي استگشفتٌذمْطبهل تَسيست لزت خَ 

گشدضگشاى لزت خَ عجقِ ثٌذي - 5گشٍّي /گشدضگشاى تيوي - 4گشدضگشاى مالسيل - 3-ًخجگبى - 2-مبضفبى - 1گشٍُ ضبهل 

 گيجسَى عجقِ ثٌذيي تشسين مشد مِ دس آى ضنل خبغي اص تَسيسن ٍخَد داضت  ٍ آى تَسيست اٍقبت 2003دس عي سبل . مشد

دس ّوبى سبل گيجسَى گضاسش مشد مِ ثؼضي اضنبل تَسيسن ثب سي ٍ خٌسيت مبّطي خبظ پيذا مشد اهب دس  (20).فشاغت ثَد

ّويٌغَس يبفتِ ّب ًطبى داد صًبى توبيل ثيطتشي ثشاي گزساًذى اٍفبت فشاغت خَد ثب .ثؼضي ديگش ّيچ تغييشي هطبّذُ ًطذ

                                                           
1-Yfantidou 
2 -cohan 
3 -Pearce 
4 -Moore at el 
5 -Esmit  at el 
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دس تحقيقي تحت ػٌَاى ثشسسي  (2009)يَسف اهيٌذيي ٍ ّونبساى . (11)خبًَادُ ٍ دٍستبى داسًذ اهب دس هشداى چٌيي ًيست

سٍيذاد تَسيسن ٍسصضي دس هبلضي ثيبى مشدًذمِ استجبط هثجتي ثيي سي ٍ خٌسيت افشاد ثب ًَع اًتخبة تَسيسن ٍخَد 

ثيبى مشد ظشفيت تَسيسن ٍسصضي دس حبل افضايص است  ثٌبثشايي ثبيذ تشتيجي لحبػ مشد تب اص ثشًبهِ ّبي (2011 )ًقيلَ.(23)داسد

دس هقبلِ خَد ثب ػٌَاى تجييي استشاتژي گشدضگشي ايشاى ثيبى  (1389)حويذي .سيستوبتيل ثشاي افضايص تَسيسن استفبدُ مشد

دس تحقيقي تحت ػٌَاى ثشسسي  (1389)فليحي.(17)مشد ػذم ٍخَد ثشًبهِ سيضي هٌبست ثشاي تَسيسن ثبالتشيي ًقغِ ضؼف است

ػَاهل هَثش ثش سشهبيِ گزاسي دس ثخص گشدضگشي ثيبى داضت ثبيذ ثِ فبمتَسّبي دهَگشافيل گشدضگشاى تَخِ خبظ 

ٍي قبثليت ّبي ايي استبى سا هَسد . دس تحقيقي ثِ هؼشفي خزاثيت ّبي گشدضگشي اغفْبى پشداخت  (1381 )اسوبػيليبى .داضت

 هيليَى سيبل است ٍ ثب من ضذى تؼذاد 37367 ، 79ثشسسي قشاس داد ٍ ثيبى مشد دسآهذ حبغل اص خزة ايي گشدضگشاى دس سبل 

ثِ سٍش تَغيفي،گشدضگشاى يضد سا  (1382)هلنيبى .تَسيست ثسيبسي اص ضغل ّبي هَخَد دس ايي استبى سٍ ثِ مبّص هي سٍد

هَسد ثشسسي قشاس داد ٍ ًتيدِ گشفت امثش گشدضگشاى ثبستبى ضٌبس ّستٌذ ٍ دسغذ موتشي اص آًبى ثِ دًجبل تفشيح ٍ هبخشاخَيي 

ثِ تؼييي خبيگبُ ثخص تَسيسن استبى فبسس پشداخت ٍ ػٌَاى مشد حزف مل ثخص تَسيسن  (1382)غوذي .دس تَسيسن ّستٌذ

ثيبى داضتٌذسبصهبًذّي هشتجظ دس  (2007)،فبًل (2005)مَستب .(4)هي ضَد% 39هَخت مبّص اضتغبل استبى دس حذٍد 

 هْن است ٍ يني اص ساّْبي ضٌبسبيي تَسيسن ٍسصضي استجبط هَثش مطَس هب ثب تَسيسن دس مطَس ّبي خبسج تَسؼِ  تَسيسن
ثيبى داضت تَسيسن ثضسگتشيي غٌؼت دس خْبى است ٍ تَسيسن ٍسصضي ًيض اهشٍصُ دس ثسيبسي اص مطَس  (2008) ضبًَك.(9)است

تَسيسن ٍسصضي اسبسص دس سفش ّبي .ّبي هتوذى خْبى سضذ مشدُ است ٍ آى اص خولِ ثْتشيي اٍقبت فشاغت اغلت افشاد است

اٍقبت فشاغت گٌدبًذُ ضذُ استَدس آى افشاد اص خبًِ ّبيطبى خبسج ضذُ ٍ ثِ دًجبل سقبثت دس فؼبليت ثذًي هي 

گشدضگشي سا ثِ هثبثِ يني اص اًَاع ًيبص مِ دس هيبى افشاد ثب استقجبل صيبدي هَاخِ ضذُ است ٍ آثبس ٍ  (1381)مالًتشي.(19)سًٍذ

دس تحقيقي تحت ػٌَاى ػَاهل هَثش دس ثبصاسيبثي  . (1386) ٌّشٍس .(6)پيبهذ ّبي فشاٍاًي ثشاي خَاهغ هجذاء ٍ هقػذ داسدثيبى مشد

گشدضگشي ايشاى ثيبى داضت گشدضگشي ٍسصضي يني اص ثخص ّبيي است مِ دس توبم دًيب دس غٌؼت گشدضگشي ثيطتشيي سضذ سا 

ًظشيِ ّبي خذيذ دس صهيٌِ گشدضگشي ًطبى هي دّذ خزاثيت ّبي گشدضگشي ثش پبيِ ٍسصش دس هقبيسِ ثب ديگش خزاثيت . داسد 

 هحيغي صيست ٍ اختوبػي اقتػبدي قذست يل تَسيسن. اختوبػي ٍ سيبسي ثيطتشي داسدّبي فشٌّگي، هضيت ّبي اقتػبدي 

 ٍاقتػبدي سيبسي ّوجبفتِ دس ٍ پيچيذُ اصػَاهل هتأثش اي خبهؼِ ّش دس تَسيسن عجيؼت . است سيبسي اي پذيذُ ٍالجتِ

 ثسيبس آى هفشح ٍيژگيْبي ٍ خغشافيبيي ّبي خلَُ . مٌذ هي خَد هدزٍة سا ديگشاى ُ كاست اقتػبدي ٍيژگيْبي ٍّوچٌيي

دس استجبط ثب اضنبل تَسيسن  اهبهتأسفبًِ اًذ پشداختِ هَاسد ايي ثِ ضذُ اًدبم تحقيقبت ٍ هغبلؼبت ثيطتشمِ (3 )است تَخِ خبلت

ٍ استجبط سي ٍ خٌسيت ثب آى ٌَّص تحقيقي دس مطَس اًدبم ًطذُ ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌنِ هي تَاى اص ايي فبمتَس ثشاي ثشًبهِ سيضي 

 .اضنبل هختلف تَسيسن استفبدُ مشد ٍ ثشاي ّش سدُ سٌي ػالئق آًبى سا دس ًظش گشفت  ثِ اًدبم ايي تحقيق پشداختين

 

 اص 1389سبل  اص سشاسش مطَس مِ دس عَل تبثستبى   (80- 17)ثب هيبًگيي سٌي  ( هشد845  صى 773) هشد ٍ صى1675 :رٍش

مِ سٍايي آى   (2007)هشصّبي صهيٌي ٍ َّايي ٍاسد ضْشاغفْبى ضذًذ  ثِ پشسطٌبهِ استبًذاسد  اضنبل تَسيست مَستب ٍ هيچيَ 

سَال  دس هقيبس لينشت ًٍيض  سَاالت 89ايي پشسطٌبهِ ضبهل )ثِ غَست تػبدفي پبسخ دادًذ  است α=81/0دس داخل مطَس

                                                           
1 -Aminodin 
2 -Naghilo 
3- Kostas 
4-Ank  
5 -shanok 
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 ًيبص ّبي ػوذُ ضشح ثشداضت اص گشدضگشي خَد -اعالػبت دهَگشافيل:  صيش هدوَػِ ضبهل 5مِ خَد داساي   (ثستِ است

اص آصهَى هدزٍس خي دٍ ثشاي ثشسسي  استجبط ثيي هتغيش ّبي تحقيق . ضشحي اص فؼبليت ّبي تَسيستي ثَدػلت اًتخبة هقػذ 

 . استفبدُ ضذ16 ًگبسش SPSSثب استفبدُ اص ًشم افضاس 05/0دس سغح هؼٌي داسي 

دس حبلي  % (61)امثشيت آًبى استخذام توبم ٍفت .هدشد ّستٌذ% 53اص تَسيست ّب هتبّل ٍ % 45ًتبيح  ًطبى داد مِ :یبفتِ ّب

 . ثَد600.0000  300.000دسآهذ هبّيبًِ تَسيست ّب ثيي .داًطدَ ٍ يب فبسؽ التحػيل ثَدًذ% (21)داًص آهَص ٍ %(18)مِ 

 ارتببط بیي تَریسن گزٍّی بب  سي ٍ جٌسیت - 1جدٍل 

 تَریست گزٍّی جٌسیت هجذٍر خی دٍ

 هزد سى

 فزاٍاًی هَرد

 اًتظبر

 

 

فزاٍاًی هَرد 

 هشبّدُ

 

 

 فزاٍاًی هَرد

 اًتظبر

 

 

فزاٍاًی هَرد 

 هشبّدُ

 گزٍّْبی سٌی

X
2
= ، 1.886 P> 05/0  99.2  91  81.1  90 17-39  

X
2
=0.066 ,P> 05/0  37  38  37  36 59-40  

X
2
= ،4.25 P< 05/0   ٍ ببالتز60 5  8.9  12  8.1 

 

ايي ثذاى هؼٌي است . ٍ ثبالتش ٍخَد داسد 60ًطبى هي دّذ مِ اختالف هؼٌي داسي ثيي سي ٍ خٌسيت دس سدُ سٌي  - 1جدٍل 

 .ٍدس ّش دٍ گشٍُ صًبى ٍ هشداى ثبالتش است .سي ثب ضنل اًتخبة تَسيسن استجبط داسد (تيوي)مِ دس تَسيست ّبي گشٍّي 

 ارتببط بیي تَریست هبجزاجَ بب سي ٍ جٌسیت- 2جدٍل 

 تَریست هبجزاجَ جٌسیت هجذٍر خی دٍ

 هزد سى

 فزاٍاًی هَرد

 اًتظبر

 

 

فزاٍاًی هَرد 

 هشبّدُ

 

 

 فزاٍاًی هَرد

 اًتظبر

 

 

فزاٍاًی هَرد 

 هشبّدُ

 گزٍّْبی سٌی

X
2
=4.997P< 05/0  36.8  28  30.2  39 17-39  

X
2
= ،1.070 P> 05/0  4.5  3  4.5  6 59-40  

X
2
= ،0.508 P> 05/0   ٍ ببالتز60 1  1.6  2  1.4 

 

اهب ايي .  سبل تَسيسن هبخشاخَ ثيطتش اص گشٍّْبي ديگش است 17-39 ًطبى هي دّذ مِ دس گشٍُ سٌي 2يبفتِ ّبي خذٍل 

 .ٍضؼيت دس هشداى ثيطتش اص صًبى هطبّذُ ضذُ است 

 ارتببط بیي تَریسن ٍرسشی بب سي ٍ جٌسیت- 3جدٍل 
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 تَریست ٍرسشی جٌسیت هجذٍر خی دٍ

 هزد سى

 فزاٍاًی هَرد

 اًتظبر

 

 

فزاٍاًی هَرد 

 هشبّدُ

 

 

 فزاٍاًی هَرد

 اًتظبر

 

 

فزاٍاًی هَرد 

 هشبّدُ

 گزٍّْبی سٌی

X
2
= ، 7.958 P< 05/0  12.6  6  10.4  17 17-39  

X
2
= ، 0.224 P> 05/0  2.5  2  2.5  3 59-40  

- 

 
  ٍ ببالتز60 -  -  -  -

 

 آلفبٍخَد 05/0 سبل استجبط هؼٌي داسي دسسغح17-39 ًطبى هي دّذ مِ ثيي سي ٍ تَسيسن ٍسصضي دس گشٍُ سٌي 3ٍل جد

.داسدٍ دس هشداى ثشتشي ًسجت ثِ صًبى دس تَسيست ٍسصضي دس گشٍّْبي سٌي ثِ چطن هي خَسد  

 

 ارتببط بیي تَریسن ببستبى شٌبس بب سي ٍ جٌسیت.4جدٍل 

 تَریست جٌسیت هجذٍر خی دٍ

 هزد سى ببستبى شٌبس

 فزاٍاًی هَرد

 اًتظبر

 

 

فزاٍاًی هَرد 

 هشبّدُ

 

 

 فزاٍاًی هَرد

 اًتظبر

 

 

فزاٍاًی هَرد 

 هشبّدُ

 گزٍّْبی سٌی

X
2
= ، 3.955 P< 05/0  108.7  121  88.3  76 17-39  

X
2
= ،0.012 P> 05/0  57.5  58  57.5  57 59-40  

X
2
=0.419 ,P> 05/0   ٍ ببالتز60 25  23.5  20  21.6 

 

 ًطبى هي دّذ استجبط هثجت ٍ هؼٌي داسي ثيي تَسيسن ثبستبى ضٌبس ثب سي دس گشٍُ سي 4ي ثذست آهذُ اص خذٍل یبفتِ ّب

.  سبل ٍخَد داسد ، ٍ ًيض   تؼذاد تَسيسن ثبستبى ضٌبس دس صًبى ثيص اص هشداى است39-17  

 :بحث ٍ ًتیجِ گیزی

دس حبلي مِ  % (61)امثشيت آًبى استخذام توبم ٍفت .هدشد ّستٌذ% 55اص تَسيست ّب هتبّل ٍ % 45ًتبيح  ًطبى داد مِ 

 . ثَد600.0000  300.000دسآهذ هبّيبًِ تَسيست ّب ثيي .داًطدَ ٍ يب فبسؽ التحػيل ثَدًذ% (21)داًص آهَص ٍ %(18)

  سبل ثيص اص ثقيِ گشٍّْب هي 17-39تَسيسن هبخشاخَ دس هشداى ثيص اص صًبى ٍ دس گشٍُ سٌي : يبفتِ ّب ًطبى داد 

 .ثبضذ
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X2= ، 4.997  P< 05/0  

  ثبالتش ثيطتش ديذُ ضذ ٍ دس هشداى ثيص اص صًبى است60تَسيسن گشٍّي دس سدُ سٌي ٍ . 

 X2= ، 7.958  P< 05/0  

  سبل ثيص اص ثقيِ گشٍّْب است ٍ دس هشداى ثيص اص صًبى ديذُ ضذ17-39تَسيسن ٍسصضي دس گشٍُ سٌي . 

X2= ،7.958  P< 05/0  

  سبل ثيطتش اص سبيش گشٍّْب است ٍ دس صًبى ثيص اص هشداى ثِ چطن هي خَسد17-39تَسيسن ثبستبى ضٌبس دس .  

X2= ، 3.955  P< 05/0  

ًتبيح ًطبى داد مِ خٌسيت ثب اًتخبة ضنل تَسيسن استجبط داسد چشا مِ صًبى ثِ دًجبل تَسيسن ثبستبى ضٌبسي ٍ تَسيسن گشٍّي 

هجٌي ثش ايٌنِ امثش تَسيسن ّب  (1382)ايي يبفتِ ّب ثب يبفتِ ّبي هلنيبى.ٍ هشداى ثِ دًجبل تَسيسن ٍسصضي ٍ هبخشاخَ هي سًٍذ

ػلت هغبيشت ضبيذ هشثَط ثِ ضْش گشدضگشي ثبضذ چشا مِ استبى يضد ضْشي هزّجي است ٍ .ثبستبى ضٌبسي ّستٌذ هغبيشت داسد

يبفتِ .اهب اغفْبى ضْشي ثضسه ّوشاُ ثب خبرثِ ّبي فشاٍاى دس ضنل ّبي هختلف تَسيسن است.هنبى ّبي ثبستبًي صيبدي داسد

 سبل ثِ دًجبل تَسيسن ٍسصضي ٍ 39-17سدُ سٌي .ّبي هختلف تحقيق ًطبى داد مِ سي دس ًَع اًتخبة ضنل تَسيسن هْن است

ايي يبفتِ . ثِ ثبال ثِ دًجبل تَسيسن تَسيسن گشٍّي ّستٌذ40تَسيسن هبخشاخٍَ ثبستبى ضٌبس ّستٌذ دس حبلي مِ دس سدُ سٌي 

دس مل .ثب يبفتِ ّبي اهيٌذيي ّوخَاًي داسد چشا مِ تحقيق ٍي ًيض سٍي تَسيسن ٍسصضي ثَدُ ٍ ايي گشٍُ دس سدُ سٌي پبييي است

ًقيلَ هجٌي ثش ػذم ثشًبهِ سيضي ثشاي اضنبل هختلف تَسيسن ٍ  افضايص تَسيسن دس گشٍُ -يبفتِ ّبي تحقيق ثب تحقيقبت فليحي

ّوخَاًي (89)،فليحي(2008)،ضبًَك(1386)يبفتِ ّبي تحقيق ثب يبفتِ ّبي تحقيقبت ٌّشٍس. ّبي هختلف ّوخَاًي داسد

يبفتِ ّبي ايي .آًبى تَسيسن سا الصم ثشاي ّش خبهؼِ اي داًستٌذ ٍ ًجَد آى سا اص دست دادى ثخطي اص هطبغل  هؼشفي مشدًذ.داسد

يبفتِ ّبي ايي تحقيق ثب يبفتِ .تحقيق ثب يبفتِ ّبي گيجسَى مِ افضايص سي سا ًقغِ هقبثل افضايص تَسيسن داًست ّوخَاًي داسد

ّبي اهيٌذيي يَسف مِ استجبط هثجت ثيي سي ٍ خٌسيت ثب اضنبل هختلف تَسيسن سا ثيبى مشدثِ خضء تَسيسن ثبستبى ضٌبس دس 

( 1388)ٍ فليحي  (1389)ٍ دس ًْبيت يبفتِ ّبي ايي تحقيق ثب ًتبيح تحقيق حويذي.صًبى ّوخَاًي ٍ دس هشداًوغبيشت داسد

دس هدوَع يبفتِ ّبي تحقيق ًطبى هي .ّوخَاًي داسد (هجٌي ثش ػذم ٍخَد ثشًبهِ سيضي هٌبست ثشاي اضنبل هختلف تَسيسن)

دّذ مِ ثيي اضنبل هختلف تَسيسن ٍ سي ٍخٌسيت استجبط ٍخَد داسد ٍ هب ثشاي تَسؼِ اضنبل  تَسيسن دس مطَس ثبيذ ثشًبهِ 

 .سيضي دقيق تشي اًدبم دادُ ٍ صهيٌِ استفبدُ مليِ گشٍّْبي سٌي سا دس ثشًبهِ ّبي تَسيسن افضايص دّين

 :هٌببع

ًوًَِ ) ًقص امَ تَسيسن دستَسؼِ پبيذاس ضْشي ٍ سٍستبيي . (امجشپَس،سشاسنبًشٍد،هحوذ ًَسثخص ٍفبعوِ ًَسثخص .3

 )1389صهستبى .132ضوبسُ .فػلٌبهِ هسني هحيظ سٍستب.(خضيشُ قطن : هَسدي
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تجييي استشاتژي .(1389)فضلي دسصي اػظن ضفيغ صادُ ضْشام -اهيش ًژادسؼيذ- سضَي هحوذ حسيي- حويذي هْشصاد .4

 89پبييض ٍ صهستبى /ضوبسُ دٍاصدّن/ سبل ضطن -51-68غع .پژٍّص ًبهِ ػلَم ٍسصضي .گشدضگشي ٍسصضي مطَس

 .ثشسسي ػَاهل آهيختِ ثبصاسيبثي دس غٌؼت گشدضگشي اغفْبى  .(1380)حسيي استبدي حسيي - پَسخليلي حويذ سضب .5

 ثشسسي ػَاهل هَثش ثش سشهبيِ گزاسي ثخص گشدضگشي ٍ هقبيسِ ضيَُ ّبي تبهيي هبلي سشهبيِ.(1388)فليحي ًؼوت اهلل .6

هغبلغ ّوَسدي ايشاى ثِ  ) ثشسسي ساثغِ ثيي گشدضگشي ٍ سضذ اقتػبدي).(1387)عيجي مويل، خجبسي اهيش ٍثبثني سٍح اهلل  .7

 (87-65(غعOECD) پژٍّطي داًص مطَسهدلِ ػلوي .(ػالٍُ مطَسّبي هٌتخت

/ 2ضوبسُ /سبل اٍل / فػلٌبهِ تحقيقبت فشٌّگي-خَاًبى ٍ هػشف گشدضگشي (1387)فشّبدي هحوذ-مالًتشي ػجذالحسيي .8
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