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  چکیدٌ
 ٍيثبظ ٚ ؾجع تحت قطا يفًب ٗيتأٔ .زاض٘س ٗيقٟط٘ك يٞب تيخٕٗ يثطا يا ٌؿتطزٜ يبئعا -ثبظ ٚ ؾجع ياظ خّٕٝ فًبٞب -يٗيَج يٞبٍ ئح
 ٍطيز ؾجع اؾت. اظ َطف  ئٛيٛٔ فًبٞب ثٝاظ ُٔبِٗبت ٔطثٌٛ  ياٌؿتطزٜ فيَ ٚز ٚ ض  يقٟطٞب ثٝ قٕبض ٔ ٟٔٓ  يٞب، اظ چبِفٔتطاوٓ يتٛؾٗٝ

 يقٟط  ساضيپب يٚ َطاح يعيضثط٘بٔٝ يثطا يسيوّ  يٚ خعئ يقٟط يزض ٘ٛاح يظ٘سٌ تيفيو ئٟٓ ثطا يثٝ ٖٙٛاٖ ٖبّٔ ضٚظ ثٝ ضٚظ  يفيؾجع و يفًب
 يچٍٍٛ٘ عْيزضن ٔىب٘ يثطا  يٖبُٔ انّ هيؾجع  يفًب يٞبيػٌيٚ ٚ يؾجع قٟط يفًب سوٙٙسٌبٖيثبظز ازضان  . زض ايٗ ثيٗ،قٛز يقٙبذتٝ ٔ

ي ثب تٛخٝ ثٝ تجّٛض ويفيبت ٔثجت فًبٞبي ؾجع قٟطي زض زٚ ٔكرهٝاؾت.  يؾجع قٟط يحبنُ اظ فًب يٞب ؿتٓئّٕٛؼ ٚ ٘بٔكٟٛز اوٛؾ يبئعا 
 طيٚ ظ يشات  ٞبيتيفيو طيزض ضاثُٝ ثب ظ يٚ ؾطظ٘سٌ يتٕٙسيضيب يشٞٙٞبي ِفٝٔؤ ٔمبِٝ ايٗ زضوٙٙسٌبٖ اظ آٖ؛ ازضان ؾطظ٘سٌي ٚ ضيبيتٕٙسي اؾتفبزٜ

نٛضت پيٕبيكي ثٝ ضٚـ وٕي، ثب اثعاض پطؾكٙبٔٝ ٚ ثٝ عيتجط ٗهطيٚ ِٚ يٌِٛؾجع زض ٔحالت ٔدبٚض پبضن ائُ ياؾتفبزٜ زض فًب ٔطتجٍ ثب  يٞبتيفيو
ٞبي ٔرتّف ٔحيٍ ٘فط( ا٘دبْ قس. زض پطؾكٙبٔٝ، اظ ٚيػٌي388بٚض زٚ پبضن )تٗساز; ٔٛضز اضظيبثي ٚالٕ ٌطزيس. ثطضؾي پيٕبيكي ٔيبٖ ؾبوٙبٖ ٔد

فطٍٞٙي ٚ أٙيت، لبثّيت زؾتطؾي، لبثّيت اؾتفبزٜ، -ٞبي فيعيىي، َجيٗي ثٛزٖ، ٌكٛزٜ ثٛزٖ، آضأف، تؿٟيالت، اضظـ تبضيريپبضن اظخّٕٝ: ٚيػٌي
افعاض آٔٛؼ ٞب، اظ ٔسَ ٔٗبزالت ؾبذتبضي زض ٘طْآٚضي زازُٜٖٕ آٔس. پؽ اظ خٕٕثٝتٙٛٔ فٗبِيت، ٍٟ٘ساضي ٚ زِجؿتٍي ثٝ ٔحيٍ پبضن، پطؾف 

زٞس وٝ لبثّيت اؾتفبزٜ، لبثّيت زؾتطؾي ٚ آضأف ٔحيٍ ٌطافيه ثطاي ا٘دبْ تحّيُ اؾتفبزٜ ٌطزيس. ٘تبيح تحّيُ ٔسَ ٔٗبزالت ؾبذتبضي ٘كبٖ ٔي
ٚ پبضن زاض٘س ِٚي تؿٟيالت ٔحيٍ پبضن ثط ٖسْ ضيبيتٕٙسي تأثيط ٔٗٙبزاضي زاضز. ٕٞچٙيٗ پبضن، تأثيط ٔثجت ٔٗٙبزاضي ثط ضيبيتٕٙسي ؾبوٙبٖ زض ز

اثٗبز ٔتغيط ٌكٛزٜ ثٛزٖ ٔحيٍ پبضن، تأثيط ٔثجت ٔٗٙبزاضي ثط ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ زاضز. تحّيُ ٘تبيح ايٗ پػٚٞف ثٝ إٞيت اثٗبز ازضاوي زض ٔمبثُ 
 وٙس.تأويس ٔي ضيعي قٟطيفيعيىي فًبٞبي ؾجع زض َطاحي ٚ ثط٘بٔٝ

 
 ٞبي قٟطي، ٔسَ ٔٗبزالت ؾبذتبضي، تجطيعٞبي ازضاوي ٔحيٍ، پبضنٞبي ويفي ٔحيٍ ؾجع، ٔؤِفٝٔؤِفٝ :یدیياشگان کل

 

 

 

 

 

 

                                                      
 رانیا ل،یاردب ،یدانشگاه آزاد اسالم ل،یواحد اردب ،یگروه معمار ،یدکتر یدانشجو .1
 ٔؿئَٛ( ؿٙسٜي)ٌ٘ٛطٜٚ ٕٔٗبضي، ٚاحس اضزثيُ، زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي، اضزثيُ، ايطاٖ، بضياؾتبز .2

Email: Yaghoobi.m.s@gmail.com – Tel: 09143547456 
3
 رانیا س،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم س،یواحد تبر ،یگروه معمار، اریاستاد . 

 اؾالٔي، اضزثيُ، ايطاٌٖطٜٚ ٕٔٗبضي، ٚاحس اضزثيُ، زا٘كٍبٜ آظاز ، اؾتبزيبض . 4

 



62  ٝ77ضيعي، قٕبضٜ ّٖٕي خغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ٘كطي 

 

  مقدمٍ

ضيعاٖ ٚ ؾيبؾتٍعاضاٖ قٟطي ضا ٞبي قٟطي ثط ؾالٔتي ٚ ؾجه ظ٘سٌي ؾبِٓ، ثط٘بٔٝي تأثيط ٔحيٍآٌبٞي ضٚظافعٖٚ زض ذهٛل ٔؿئّٝ
اي ثٝ خؿتدٛي ضٚاثٍ ثيٗ َطاحي قٟطي ٚ ؾالٔت ٖٕٛٔي ٚازاقتٝ اؾت. ُٔبِٗبت ٔرتّف ثيف اظ پيف َٛض فعايٙسٜط خٟبٖ، ثٝزض ؾطاؾ

ٞب ٞبي ضٚا٘ي ٚ ثطذي ؾطَبٖٞبي لّجي، چبلي، زيبثت، پٛوي اؾترٛاٖ، ثيٕبضيٞبي ٔطتجٍ ثب ؾجه ظ٘سٌي ٔب٘ٙس ثيٕبضيثٝ اضتجبٌ ثيٕبضي
ثب ٌؿتطـ ؾطيٕ قٟطٞب ٚ زض ٘تيدٝ ضقس خٕٗيت قٟطي ٚ اظ (. Douglas et al., 2017: 53)اشٖبٖ زاض٘س  ٚ ويفيت پبييٗ ٔحيٍ قٟطٞب

ا٘س وٝ زاضاي تطاوٓ ٞبيي تجسيُ قسٜتسضيح ٘ٛاحي ٔؿىٛ٘ي قٟطي ثٝ ٔحيٍَطفي ثٝ زِيُ ٔحسٚز ثٛزٖ فًبٞبي ؾجع زض قٟطٞب، ثٝ
ٞبي قٟطي ثٝ زِيُ ٔحسٚز ثٛزٖ ٘ٛاحي ؾجع . اظ ايٗ ضٚ پبضن(Mao et al., 2020: 2)ثبقٙس خٕٗيتي ثبال ٚ تطاوٓ فًبي ؾجع پبييٗ ٔي

ٞبي قٟطي، ثٝ ٖٙٛاٖ پبضن. (Wu et al., 2020: 1)ا٘س اي يبفتٝٞب إٞيت ٚيػٜزض ٘ٛاحي ٔؿىٛ٘ي قٟطي، ثطاي ؾبوٙبٖ پيطأٖٛ آٖ
ٞب ي ؾجه ظ٘سٌي ؾبِٓ ثطاي ؾبوٙب٘ي وٝ ثساٖ زؾتطؾي زاض٘س، زض اضتمبء ؾالٔتي آٖوٙٙسٜٞٓٔٙجٕ ٟٕٔي ثطاي اضتجبٌ ثب َجيٗت ٚ فطا

 (Richardson et al., 2010a: 5)ؾالٔتي  ٔٙدط ثٝ ثٟجٛزتٛا٘س  زض ٔمبيؿٝ ثب وٕيت آٖ( ٔي)ي ؾجع ٞبويفيت فًبيبثٙس. إٞيت ٔي
ٚ چٝ  (H Shahhosseini, Kamal Bin MS, & Bin Maulan, 2015: 84)ٌطزيسٜ ٚ ثط تطخيحبت افطاز، چٝ زض ٔحيٍ ٞبي ثيطٚ٘ي 

ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ضؾيسٜ وٝ ثطاي فًبي ؾجع زض  1ٚاٖ زيّٗ ، تأثيط ثٍصاضز.(Mousavi Samimi & Shahhosseini, 2020: 3)زاذّي 

 van Dillen) ٞبي ؾالٔت ٚ َجيٗي ثٛزٖ ٔىبٖ زاقتٝ ثبقٙس اي ثطاي قبذماضظـ افعٚزٜ تٛا٘ٙس ٞبي ويفي ٔي ٔحالت ثٝ ٘ٓط قبذم

et al., 2012a: 4). ٌطزز وٝ ويفيت فًبي ؾجع ثٝ َٛض چكٍٕيطي ثط ضيبيتٕٙسي ٔحّٝ فبض٘ ٕٞچٙيٗ زض ُٔبِٗبت زيٍطي ٔكبٞسٜ ٔي
فًبٞبي ثبظ ٖٕٛٔي ثب َطاحي ٚ ويفيت  .(Zhang et al, 2017, 1; Douglas et al., 2018: 1)اظ ٔيعاٖ فًبي ؾجع تأثيطٌصاض اؾت 

ٞب ضا فطاٞٓ ؾبظ٘س اي اظ فٗبِيتويفيت، َيف ٌؿتطزٜٚ ثطذالف فًبٞبي ثيتٛا٘ٙس وبضثطاٖ ثيكتطي ثٝ فًب خصة وطزٜ ذٛة، ٔي

(Davern et al., 2017: 29) .ٞبي ثيكتط تفطيحي ثٟتط اؾت ضٚيوٙٙس ثطاي تكٛيك افطاز ثٝ پيبزٌٜيطي ٔيٚ ٕٞىبضاٖ ٘تيدٝ 2يبٔبؾٛخي

ٞبيي ثب تٗساز وٕتط ِٚي ثب ويفيت ثبال ؾبذتٝ قٛ٘س ثٝ خبيي ايٙىٝ تٗسازي ظيبزي پبضن وٛچىتط ثب ويفيت پبييٗ ثٝ ٚخٛز آيٙس پبضن
(Sugiyama et al., 2015: 2490).  ٍاغّت زض تحميمبت ثط ٚخٛز ٚ فطاٚا٘ي ايٗ فًبٞب تٛخٝ قسٜ ٚ ُٔبِٗبت ا٘سوي ثٝ ويفيت ٔحي

ويفيت فًبي ؾجع ثب ؾالٔتي ٔطتجٍ ثٛزٜ ٚ  يٜثؿيبضي اظ ُٔبِٗبت زضثبضٕٞچٙيٗ  .(Douglas et al., 2018: 1)ا٘س ٞب پطزاذتٝپبضن

ي حيبتي ثطاي ٔٙبثٕ پبضن ويفيت پبضن ثٝ ٖٙٛاٖ يه ٔؤِفٝ 3اظ ٘ٓط چٗ .(Stessens et al., 2020: 2) ا٘س وطزٜ ٘تبيح ٔطوجي ضا فطاٞٓ

ٞبي وٛچه ٕٞچٙيٗ زض پبضن. (Chen et al., 2019: 2)پبضن تٛنيف ٌطزز  يتٛا٘س ثط اؾبؼ ٚخٛز يه يب چٙس ٚيػٌي ٚ ٔكرهٝٔي

 ,Hami, Suhardi, Manohar, & Shahhosseini) ٌصاضزٞب تأثيط ٔيقٟطي، تطخيحبت غيط ثهطي افطاز ثط تطخيحبت ثهطي آٖ

2011: 1; Habib Shahhosseini, Kamal, & Maulan, 2014: 1).  پيچيسٜ ٚ چٙس ثٗسي اؾت فًبي ؾجعٔفْٟٛ ويفيت (cited in 

Stessens et al., 2020: 2) .تط اظ ويفيت ٔٛيٛٔ ٟٔٓ زٞس ازضانثب ٚخٛز اشٖبٖ ثٝ پيچيسٌي ٔفْٟٛ ويفيت، ُٔبِٗبت ٔرتّف ٘كبٖ ٔي
 اؾت.

ٞبي فًبي ؾجع ثبالتط ثبقس، ٕ٘طات ؾالٔتي ضٚحي ٚ خؿٕي زٞس ٞطچٝ ازضان ؾبوٙبٖ اظ ويفيت٘كبٖ ٔي 4ي ظاً٘٘تبيح ُٔبِٗٝ 

-ثيٗتٛا٘ٙس پيفوٙس ازضاوبت ٔثجت اظ فًبي ؾجع ٚ فًبي ثبظ ٔيزاٌالؼ ثيبٖ ٔي. (Zhang et al., 2017: 2)آيس ثبالتطي ثٝ زؾت ٔي

 ي ٔحيٍ پيطأٛ٘كبٖٞبي افطاز ٖبزي زضثبضٜاضظيبثي. (Douglas et al., 2018: 1)ٞبي ٟٕٔي ثطاي ؾُٛح ثبالي ضيبيت اظ ٔحّٝ ثبقٙس 

ٞبي ٖيٙي وبضقٙبؾبٖ ثيبفعايس. افطاز ٖبزي ثٝ ز٘جبَ تدبضة ضٚظٔطٜ ذٛز يبثيتٛا٘س ثط اضظـ اضظاضظقٕٙس اؾت ٚ ٔي -فًبي ؾجع ويفيت–
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ٞبي فًبي ؾجع ا٘س ٚ احتٕبالً نالحيت ثيكتطي ٘ؿجت ثٝ وبضقٙبؾبٖ زض اضظيبثي ويفيتي ٔحالت ذٛز ضؾيسٜاِٚي زضثبضٜ ثٝ زا٘ف زؾت
 .(Zhang et al., 2017: 2) ضؾب٘ست ٔحيُي وٕه ٔيثطضؾي ازضان افطاز ٔٙدط ثٝ ثطضؾي ويفيت ٔحيٍ قسٜ ٚ ثٝ تهٕيٕبزاض٘س. 

ٞب اظ ظ٘سٌي ي ضيبيت آٖٞبيي زضثبضٜي ويفيت ظ٘سٌي ثب َطح پطؾفا٘س وٝ ُٔبِٗبت تدطثي زضثبضٜثيبٖ وطزٜ 1ٞيىؽ، تيٙىّط ٚ آِيٗ

ٞب، اثط  ثب اؾتفبزٜ اظ ايٗ ضٚـ. (Hicks et al., 2013: 74)پطزاظ٘س ي تفىط ٚ احؿبؼ افطاز ٔيٚ ٔيعاٖ قبزي آ٘بٖ، ثٝ اضظيبثي ٘حٜٛ
ثط  .(e.g. Carrus et al., 2015: 222; Kothencz et al. 2017: 4)قٛز ٔيازضاوبت اظ فًبٞبي ؾجع قٟطي ثط تٙسضؾتي افطاز ثطضؾي 

زض ٚالٕ ٕٞبٖ ٔيعاٖ ضيبيت ؾبوٙبٖ اظ ٔحيٍ پيطأٛ٘ي ذٛز اؾت  آلجالغي ٚ ٕٞىبضاٖ، ٔٗيبض ويفيت ٔحيٍ قٟطياؾبؼ ُٔبِٗبت قبٞي
 (. 30: 1399پٛض ٚ زيٍطاٖ، )٘مُ اظ آؾيبثب٘ي

(، Pearce et al., 2018: 1ٞبي َجيٗي فٗبِيت فيعيىي ضا تؿٟيُ وطزٜ )يٙىٝ ٔحيٍثٙبثط ُٔبِت شوط قسٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ثب تٛخٝ ثٝ ا
زٞٙس ٚ ٔٛخت وبٞف اؾتطؼ ٚ احتٕبَ ٘فؽ ضا افعايف ٔياحؿبؾبت ٔثجت، ضيبيت اظ ظ٘سٌي، ّٖٕىطز قٙبذتي، ؾالٔت خؿٕب٘ي ٚ ٖعت

ثبقٙس. ثب ايٗ ٚخٛز، اظ تساثيطي وٝ زض خٟت يطٚضي ٔي(؛ ثطاي ؾالٔتي ا٘ؿبٖ cited in Wood et al., 2019: 2قٛ٘س )ٚٔيط ٔي ٔطي
اِٟي، ثبقس )ٕ٘ٗتحُ يب ٟٔبض ثحطاٖ افعايف خٕٗيت زض قٟط تجطيع نٛضت ٌطفتٝ، ؾبذت ٚ ؾبظ ثب تطاوٓ ثبال زض ٘ٛاحي ٔؿىٛ٘ي ٔي

اي ٞب قٟطي إٞيت ٚيػٜ( وٝ ايٗ أط ٔٛخت وبٞف فًبي ؾجع زض چٙيٗ ٘ٛاحي ٌطزيسٜ ٚ زض ٘تيدٝ تٛخٝ ثٝ ويفيت پبضن24: 1395
 يبفتٝ اؾت.

 پصيطز:ايٗ تحميك زض خٟت پبؾرٍٛيي ثٝ زٚ پطؾف ظيط ا٘دبْ ٔي
ٌِٛي ٚ پبضن ازضاوي فًبٞبي ؾجع زض اضتمبء حؽ ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ ٔحالت اَطاف پبضن ائُ-ٞبي ويفي. ٔؤِف1ٝ

 ِٚيٗهط چيؿت؟
تٛا٘س آٌِٖٛي ٚ پبضن ِٚيٗهط تجطيع چيؿت ٚ چٝ تفؿيطٞبيي ٔيازضاوي پبضن ائُ-ويفي ٞبيٞبي تأثيطٌصاض ثط اضظيبثي ٔؤِفٝ. ٔؤِف2ٝ

 ٞب ضا تٛخيٝ ٕ٘بيس؟

-ي اَٚ پػٚٞفتٛاٖ قٙبؾبيي ٕ٘ٛز. ٌٛ٘ٝي ثطذٛضز ٔيٞبي ويفي/ ازضاوي، زٚ ٌٛ٘ٝي تحميمبت ٔٛخٛز زض قٙبؾبيي ٔؤِفٝزض ُٔبِٗٝ

ٞب ثب پيف فطو قٙبذتٝ ثٛزٖ ايٗ زؾتٝ اظ پػٚٞف ي ازضان افطاز اظ آٖ ٞؿتٙس.ثط ٘حٜٛ ٞبي ٔرتّف فًبي ؾجعٞبي ٔطتجٍ ثب اثط ٚيػٌي

ٚ زيٍطاٖ وٝ ثٝ اضظيبثي اثط  2ي اؾتؿٙعٞب ثط ازضان افطاز تٕطوع زاض٘س ٔثُ: ُٔبِٗٝي اثطٌصاضي آٖٞبي ويفي فًبٞبي ؾجع ثٝ ٘حٜٛٔؤِفٝ

اؼ ثطاي اضظيبثي ٚ َطاحي ٞبي خي. آي. ي اؾتفبزٜ اظ زازٜفًبي ؾجع ٚ ٘حٜٛ ي ازضان افطاز اظٞبي ٔرتّف فًبي ؾجع ثط ٘حٜٛٚيػٌي
ٞبي فًبي ؾجع  ٞفت ٔٛيٛٔ انّي ثب ٖٙٛاٖ ظيطويفيتٞب . آٖ(Stessens et al., 2020: 1)پطزاظ٘س فًبي ؾجع َجك زيسٌبٜ وبضثطاٖ ٔي

اضظـ  ،آضأف َجيٗت ٚ تٙٛٔ ظيؿتي، :ٞبي شاتي وٝ قبُٔ ويفيت( ظيطاِف: قٛ٘سٔيثٝ زٚ ٌطٜٚ ٖٕسٜ تمؿيٓ وٝ  قٟطي ٔكرم وطز٘س
ٌي ٚ ٍٟ٘ساضي، تؿٟيالت ٚ احؿبؼ پبويع :وٝ قبُٔ ٞبي ٔطتجٍ ثب اؾتفبزٜ ويفيت( ظيطة س ٚٙثبق فًبي ٚؾيٕ ٔي ي ٚ فطٍٞٙي ٚتبضير

ٞبي  ويفيتظيطتٛاٖ ثٝ ٖٙٛاٖ  ٞبي ؾيؿتٓ اَالٖبتي خغطافيبيي ٔٛيٖٛي اؾترطاج قس٘س ٔي ٞبيي ضا وٝ اظ اليٝ س. قبذمٙثبق أٙيت ٔي
 بثي وطزتٛاٖ اظ َطيك تحميمبت پيٕبيكي آ٘اليٗ يب زضٔحُ اضظقي ٞبي ٔطتجٍ ثب اؾتفبزٜ ضا تٟٙب ٔيشاتي تٛنيف وطز. ظيطويفيت

(Stessens et al., 2020: 4)ٞبي قسٜ ٟٕٔتطيٗ ويفيتنزٞس وٝ پبويعٌي ٚ ٍٟ٘ساضي، آضأف ٚ ايٕٙي ازضا. ٘تبيح ايٗ تحميك ٘كبٖ ٔي
ٞبي ثٛزٖ اقبضٜ وطز. زض ٔيبٖ ظيطويفيت تٛاٖ ثٝ ٚخٛز تؿٟيالت ٔٙبؾت ٚ فًبي ٌكٛزٜثبقٙس ٚ پؽ اظ آٖ ٘يع ٔيفًبي ؾجع قٟطي ٔي

 ,.Stessens et al)ا٘س ٞبي وٕتطي ضا ثٝ ِحبِ إٞيت زضيبفت وطزٜفطٍٞٙي ضتجٝ-تبضيري ظيؿتي ٚ اضظـشاتي َجيٗي ثٛزٖ ٚ تٙٛٔ

ٞبي قٟط اٞٛاظ ضا ٔٛضز إٞيت ٚ ضٚيىطز ٔربَت ٔحٛض تٗسازي اظ پبضن-ٌيطي اظ ٔسَ ضيبيتپٛضاحٕس ٚ حجيجيبٖ ثب ثٟطٜ .(13 :2020
-وٙٙس. زض ايٗ پػٚٞف ٞفت ٔٗيبض أىب٘بت ضفبٞي، أىب٘بت فطٍٞٙي، أٙيت، ٘ٓبفت، ٘ٛٔ ٔطاخٗٝاضظيبثي ويفي لطاض زازٜ ٚ ٔمبيؿٝ ٔي

زٞس ٔطزْ ثيكتطيٗ إٞيت ضا ثطاي ٔٗيبضٞبي أٙيت ٚ قٛ٘س. ٘تبيح ٘كبٖ ٔيثٝ پبضن ثطٌعيسٜ ٔي وٙٙسٌبٖ، ٔطوعيت پبضن ٚ زؾتطؾي

                                                      
1 Hicks, Tinkler & Allin 
2 Stessens 
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     ا٘س ٚ فمٍ ٔطوعيت پبضن زِٚت ضيبيت ٔربَجبٖ ضا ثٝ ٘ؿجت إٞيت٘ٓبفت ٚ وٕتطيٗ إٞيت ضا ثطاي أىب٘بت فطٍٞٙي لبئُ ثٛزٜ
 .(61: 1397 يجيبٖ،حج ٚٛضاحٕس )پٞب وبفي ٘جٛزٜ اؾت ت إٞيت آٖقسٜ ثطآٚضزٜ وطزٜ ٚ ضيبيت اظ زيٍط ٔٗيبضٞب ثٝ ٘ؿجلبئُ

 ثبقٙس وٝٞبي غيط ٔفطٚو فًبي ؾجع ٔيٞبي ويفي ازضان قسٜ اظ ٚيػٌيپػٚٞف ٞبي ٔطتجٍ ثب اضظيبثي ٔؤِفٝي زْٚ ٘يع، ٌٛ٘ٝ

اضقي پطزاظ٘س وٝ تٛؾٍ افطاز ثٝ نٛضت ذٛزٌعٞبي ويفي وٕتط قٙبذتٝ قسٜ ٔيٞب ثٝ ز٘جبَ قٙبؾبيي ٚيػٌيي ايٗ زؾتٝ اظ پػٚٞفٖٕسٜ

ٌعاضقي -ٞبي فًبي ؾجع زض ؾُٛح ضيبيت ذٛزي ذٛز ثٝ قٙبؾبيي ٘مف ٔكرهٝٚ زيٍطاٖ زض ُٔبِٗٝ 1قٛ٘س ٔثُ: وتٙؿٗٔٗطفي ٔي

. ٘تبيح ايٗ تحميك ٘كبٍ٘ط (Kothencz et al., 2017: 1)پطزاظ٘س قسٜ زض فًبٞبي ؾجع ٔٛضز ُٔبِٗٝ ٔيوبضثطاٖ ٚ ويفيت ظ٘سٌي ازضان
تفطيح، وبٞف حطاضت، ظيؿتٍبٜ، وبٞف آِٛزٌي ٞٛا ٚ ْبٞط  ي فًبي ؾجع قبُٔ َجيٗت، آضأف،قسٜي ازضانٔيعاٖ اثط ٞفت ٔكرهٝ

ثيٗ ثطاي ؾُح ثبقٙس. ْبٞط ثهطي ٟٕٔتطيٗ پيفثهطي زض ؾُٛح ضيبيت ثبظزيسوٙٙسٌبٖ ٚ ويفيت ظ٘سٌي ٌعاضـ قسٜ تٛؾٍ آ٘بٖ ٔي
قسٜ ثطاي تفطيح ٚ ؾطٌطٔي ثبقس ٚ ثٗس اظ آٖ َجيٗت ٚ ؾپؽ ْطفيت ازضانٌعاضقي ٔي-ضيبيت افطاز اظ فًبي ؾجع ٚ ويفيت ظ٘سٌي ذٛز

   ثبقٙس. أب ظيؿتٍبٜ ثب إٞيت وٕتطي ٘يع تٛا٘ؿتٝ ثط ؾُٛح ضيبيت افطاز اثط وٙس. ازضان اظ ثٝ تطتيت ثيكتطيٗ اثط ٔثجت ضا زاضا ٔي
ثط ؾُٛح ضيبيت ٞبي فًب وٝ ثٝ ذسٔبت تٙٓيٕي اوٛؾيؿتٓ اقبضٜ زاضز ٘يع )ثب ايدبز اثط غيطٔؿتميٓ ثط تٙسضؾتي( زاضاي اثطي وٓ ٔكرهٝ

. ظٞبً٘ ٚ زيٍطاٖ ثٝ ثطضؾي ازضاوبت ؾبوٙبٖ اظ ويفيت ٚ ٔعايبي (Kothencz et al., 2017: 9) ثبقساظ فًبي ؾجع ٚ ويفيت ظ٘سٌي ٔي
ي ٞب اظ قف خٙجٝپطزاظ٘س. اضظيبثيٌيطي ٘ٓيط زؾتطؾي ٚ لبثّيت اؾتفبزٜ ايٗ فًبٞب ٔيفًبٞبي ؾجع زض ضاثُٝ ثب ٖٛأُ ٖيٙي ٚ لبثُ ا٘ساظٜ

تٕس٘ي فًب، لبثّيت زؾتطؾي ٚ قطايٍ فبيتي يب ثيوٞبي َجيٗي، ثيوبضثطزي فًبٞبي ؾجع قبُٔ تؿٟيالت، أىب٘بت ضفبٞي، ٚيػٌي
زٞس وٝ ؾبوٙبٖ ٔحالتي وٝ زاضاي زؾتطؾي ثبالتط ثٝ فًبٞبي ؾجع لبثُ اؾتفبزٜ ٞؿتٙس ضيبيت ٍٟ٘ساضي ا٘دبْ پصيطفت. ٘تبيح ٘كبٖ ٔي

 ,.Zhang et al)ثبقس ٔيثيكتطي اظ ٔحالت زاض٘س. ايٗ اذتالف تب حس ظيبزي تحت تأثيط ؾُٛح ثبالتط ازضان اظ ويفيت فًبي ؾجع 

2017: 1) . 

ي پبضن ثط ضيبيتٕٙسي ٚ ٞبي ويفي ازضان قسٜتٛاٖ ا٘تٓبض زاقت ثب ثطضؾي تأثيط ٔؤِفٝخٕيٕ ُٔبِٗبت اقبضٜ قسٜ زض ثبال ٔي ثٙبثط
ٞبي اثطثرف آٖ ثط ؾالٔت ٚ ؾجه ظ٘سٌي ؾبِٓ وٝ اظ َطيك ايدبز حؽ ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي زض افطاز ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ، ثتٛاٖ ٔؤِفٝ

/ ازضاوي ٞبي ويفيي اضظيبثي ٔؤِفٝقٛز ضا قٙبؾبيي ٕ٘ٛز. ِصا ثٝ َٛض ٚيػٜ زض ايٗ ٔمبِٝ ثٝ ٘حٜٛآٖ ايدبز ٔيؾبوٗ زض ٔحالت اَطاف 
ٞب زض اضتجبٌ ثب ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ ٔحالت پيطأٖٛ فًبٞبي ؾجع قٟطي ٚ تجييٗ ٘تبيح ٔيسا٘ي حبنُ اظ اضظيبثي ايٗ ٔؤِفٝ

ٌِٛي ٚ ُٔبِٗبت پيكيٗ اؾت( پطزاذتٝ قسٜ اؾت. ثطضؾي پيٕبيكي ٔس٘ٓط ايٗ ٔمبِٝ زض زٚ پبضن ائُي زْٚ )وٝ ٖٕٛٔبً ٔؿترطج اظ زؾتٝ
 زٞٙس.ِٚيٗهط تجطيع نٛضت ٌطفتٝ ٚ خبٔٗٝ آٔبضي ضا ؾبوٙبٖ ٔحالت اَطاف ايٗ زٚ پبضن تكىيُ ٔي

 

 مباوی وظری

 رضایتمىدی

 تسٚيٗ ٔٙبؾت، تٗطيف يه ا٘تربة وٝ وطز پيسا وٙٙسٜٔهطف ضفتبض ازثيبت زض تٛأٖي ضا ضيبيت تٗبضيف زض ايٌؿتطزٜ اذتالف
 تٗبضيف زض تٙبلى انّي ٔٙجٕ .(Krüger, 2016: 11)وٙس ٔي زقٛاض ضا تدطثي ضيبيت ٞبيزازٜ تفؿيط ٚ ٔمبيؿٝ ٚ ٔفيس ٔٗيبضٞبي

 ّٖٕىطز افطاز-ضيبيت؛ ثٝ ٔمبيؿٝ ٞسف «ٔحٛض فطآيٙس» تٗبضيف. اؾت فطآيٙس يه يب ٘تيدٝ يه ضيبيت آيب وٝ اؾت ايٗ اؾتسالَ ٔٛخٛز،
 ثٝ بيتضي ٘تيدٝ، ٘ٓط اظ. وطز تٗطيف «ذطيس اظ پؽ وّي اضظيبثي يه... » ٖٙٛاٖ ثٝ ضا ضيبيت ،2فٛضُ٘ ٔثبَ، ٖٙٛاٖ ثٝ. اؾت ٔتٕطوع
 اضظيبثي ثٝ وٙٙسٜ ٔهطف پبؾد» ٖٙٛاٖ ثٝ ضا ضيبيت ،3ٚيّتٖٛ ٚ تؿي ٔثبَ ٖٙٛاٖ ثٝ ظٔيٙٝ، ايٗ زض. قٛزٔي تّمي اضظيبثي يه ٘تيدٝ ٖٙٛاٖ

 قٛزٔي ازضان آٖ ٔهطف اظ پؽ وٝ ٔحهَٛ ٚالٗي ّٖٕىطز ٚ( ّٖٕىطز ٞٙدبضٞبي اظ ثطذي يب) لجّي ا٘تٓبضات ثيٗ قسٜ ازضان اذتالف
 ازضان ثب( ا٘تٓبضات ٔثبَ ٖٙٛاٖ ثٝ) ذبل ئمبيؿٝ اؾتب٘ساضز يه اظ ٘بذٛزآٌبٜ يب آٌبٞب٘ٝ ٔمبيؿٝ قبُٔ اضظيبثي فطآيٙس يه «.٘سوطز تٗطيف
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 cited) .٘يؿت ٔمبيؿٝ ذٛز ثٝ ٔتّٗك ٚ قٛزٔي تٗطيف ٔمبيؿٝ فطآيٙس ي٘تيدٝ ٖٙٛاٖ ثٝ ضيبيت ثٙبثطايٗ. ثبقسٔي ذسٔبت يب ٔحهَٛ يه

in Krüger, 2016: 11) 
 وٝ افتسٔي اتفبق آٌبٞب٘ٝ ٚ فٗبَ ئمبيؿٝ يه وٝ ٔٗٙبؾت ثساٖ ايٗ. قٛزٔي تٗطيف قٙبذتي پبؾد يه ٖٙٛاٖ ثٝ َطف يه اظ ضيبيت

 ٚ ٖٛاَف ثط ٔجتٙي وٝ ٔٗٙب ايٗ ثٝ ثبقس ٖبَفي ي٘تيدٝ تٛا٘سٔي ضيبيت زيٍط، َطف اظ. قٛزٔي ضيبيت اظ ذبني ٔيعاٖ ثٝ ٔٙدط
 .ٖيٙي ثياضظيب يه ٘ٝ اؾت احؿبؾبت

 

 َای رضایتمىدیمؤلفٍ

ايدبز قسٜ ٚ ثطاؾبؼ آٖ ضيبيت فطز ثٝ ازضان ٚ  (300 :1975) 1ٔسِي ٔفٟٛٔي اظ ضيبيت قٟطٚ٘ساٖ تٛؾٍ ٔٛضا٘ع ٚ ضٚزضيٍطظ
. ايٗ ظ٘سٌي اٚ ثؿتٍي زاضزي ٝٞبي ثبضظ ٞط فطز ٘ٓيط َجمٝ اختٕبٖي ٚ ٔطحّ ثٝ ٔكرهٝ ٚ ٞبي ٔرتّف ٔحّي اضظيبثي اٚ اظ ٚيػٌي

 ٞبي قٙبذتي ٚ غيطقٙبذتي اظ ٞٓ تفىيه وطز:ي ٔؤِفٝتٛاٖ زض زٚ زؾتٝٞبي فطزي ضا ٔيرهٝٔك
 

 ضىاختی َای.مؤلف1ٍ

ٞبيي ٕٞچٖٛ ضيبيت اظ ذٛيكتٗ زاضز وٝ ثٝ ٔثبثٝ احؿبؼ فطز اظ ذٛز ثٝ ٖٙٛاٖ ٞبي قٙبذتي وٝ ضيكٝ زض آٌبٞي افطاز اظ ٚيػٌئؤِفٝ
اضظيبثي قٙبذتي افطاز اظ قبزي ٚ ي ٌطزز. ٕٞچٙيٗ ضيبيت اظ ظ٘سٌي وٝ ثٝ ٘حٜٛظيبز تّمي ٔي ٞبيفطزي ٔفيس، اضظقٕٙس ٚ ثب لبثّيت

اقبضٜ زاضز ٚ َي آٖ ٕٔٗٛالً تأٔيٗ ٘يبظٞبي فطزي، اٞساف ٚ آضظٚٞبي افطاز ٘ؿجت ثٝ يه اؾتب٘ساضز ٔٗٙبزاض ٔٛضز اضظيبثي  ذٛزآؾبيف شٞٙي 
اظ  وٝضٚ٘س زٌٔٛطافيه غبِت ضيعي قٟطي ثٝ ٖٙٛاٖ ٚ ثط٘بٔٝ قٟط٘كيٙيثٝ إٞيت  ٌيطز. ضيبيت اظ ٔحيٍ ظ٘سٌي وٝ ثب تٛخٝ يلطاض ٔ

ٔس ٘ٓط  قٟطي ٞبي يٍزض ضيبيت اظ ظ٘سٌي زض ٔح ثبقس ٚ ٘مف آٖٔيتحٛالت التهبزي، فطٍٞٙي ٚ ٔحيُي زض ؾطاؾط خٟبٖ 
 ضيبيت ثطاي ٟٔٓ يوٙٙسٜپيكٍٛيي يه ٌيظ٘س اظ ضيبيت زض وٙٙسٜٔكبضوت پػٚٞكٍطاٖ ٚالٕ ٌكتٝ اؾت. ضيبيت اظ ٔحّٝ ثٝ ٖٙٛاٖ يه

 ,Fried) 2فطايس  .(Sirgy & Cornwell, 2002: 102)ثبقس ٔي ظ٘سٌي ضيبيت اظ وٙٙسٌٜٛييپيف يه ٘يع آٖ وٝ ثبقسٔي اختٕبٔ

ثبقس. ضيبيت اظ ٔؿىٗ َٛضوّي ٔيزضيبفت ضيبيت اظ ٔحّٝ زٚٔيٗ ٖبُٔ )ثٗس اظ ضيبيت اظ ذب٘ٛازٜ( زض ضيبيت اظ ظ٘سٌي ثٝ (61 :1984
ٞبي فًبي غيطي ٟ٘فتٝ اؾت وٝ ثب قبذمثبقس ٚ ٔت اي ثطاي ضيبيت ؾبوٙبٖ، ثب اثطي ٔثجت ٔي وٙٙسٜوٝ زض آٖ ويفيت ٔؿىٗ تٗييٗ

 لبثُ اضظيبثي اؾت.ٔست ؾىٛ٘ت ٞب، ٔبِىيت، ظ٘سٌي، قٕبض اتبق
 

 َای غیرضىاختی.مؤلف2ٍ

ثٝ ٖٙٛاٖ پيٛ٘س يب تّٗك  ٞبي ٖبَفي فطز زاضز ٕٞچٖٛ زِجؿتٍي ثٝ ٔىبٖ وٝٞبي غيطقٙبذتي وٝ ضيكٝ زض ٘بذٛزآٌبٜ ٚ يب ازضانٔؤِفٝ
تحميمبت ضيبيت  ٚ زضضٚا٘كٙبؾي اختٕبٖي  يزض ضقتٝ ٞب وٝ. ٕٞچٙيٗ ثبٚضٞب ٚ ٍ٘طـٔحيٍ تٗطيف قسٜ اؾتٖبَفي ٔيبٖ افطاز ٚ يه 

اي اظ ثبٚضٞب ٔدٕٖٛٝ ثبٞب  وٝ ثطاؾبؼ آٖ اضظيبثي ٖبَفٝ -( ٔسَ ثبٚض1قٛز:  ٞب اؾتفبزٜ ٔي خبٔٗٝ اظ زٚ ٔسَ والؾيه ثبٚضٞب ٚ ٍ٘طـ
ٞب چٍٛ٘ٝ ثٝ ٖٙٛاٖ  وٙس وٝ ٍ٘طـ ٘يع تٛنيف ٔيٍ٘طـ ( ٔسَ 2 ضؾٙس. يه ثبٚض وّي ٔييه قيء تطويت قسٜ ٚ زض ٟ٘بيت ثٝ  يٜزضثبض

. تٟٗس، (cited in Miller et al., 1980: 102)وٙٙس  ٌطا ُٖٕ ٔيٞبي فطز يب ثٝ قىُ اثعاض ؾٛزٔٙسٌطا يب اؾتفبزٜ اْٟبضات ٚ ثيبٖ اضظـ
ي لبثّيت زؾتطؾي حبفٓٝ وٝ ٔؤِفٝثبقس.  افطاز اظ ٔحّٝ ثٝ ٔيعاٖ اضتجبٌ التهبزي يب ٖبَفي ثب ٔحّٝ ٔي يٚ ٖاللٝ ضيبيت ،ٔؤِفٝزض ايٗ 
ٞب قٛ٘س ٖٕستبً تحت تأثيط تٗساز وٕي اظ اضظيبثي ٞبي وّي ٔي وٙس خؿتدٛي ٔكرهبت ٔٛيٖٛبت زض حبفٓٝ وٝ ٔٙتٟي ثٝ اضظيبثي ثيبٖ ٔي

ثبقٙس. َجك ٘ٓط ظاخٛ٘ه ٖٛأّي وٝ يه قيء يب  خؿتٍي ذبني زاض٘س يب ثطاي فطز ثؿيبض آقىبض ٚ ٔؿّّٓ ٔيٞبيي وٝ ثط لطاض زاض٘س، اضظيبثي
تٛاٖ ٌفت وٝ ضيبيت ٔجتٙي ثط  ٔي .وبُٔ زاقتٝ ثبقٙس يٜوٙٙسوٙٙس ٕٔىٗ اؾت ٘تٛا٘ٙس زض اضظيبثي آٖ ٘مف تٗييٗ ٔٛيٛٔ ضا تٗطيف ٔي

ثبقس. ايٗ ثبٚضٞب ٕٔىٗ اؾت ثؿيبض ٔكتطن ٚ  ٔحّٝ ٔي يٜتط زضثبض ّٝ ٚ ثبٚضٞبي ٖٕٛٔيٞبي ٚالٗي ٔح ٞبي ٔب اظ ويفيت تطويت اضظيبثي

                                                      
1 Marans & Rodgers 
2 Fried 
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تٛاٖ ثٝ احتٕبَ ثٟجٛز ٔحّٝ زض آيٙسٜ اقبضٜ وطز. ايٗ  اي اظ آٖ ٔيٖٕٛٔي ثبقٙس ٚ ٕٔىٗ اؾت ثٝ قىُ ٖيٙي لبثُ تفىيه ثبقٙس. ٕ٘ٛ٘ٝ
 .(Miller et al., 1980: 104) ٔحّٝ ٔٛخٛز٘س( اثط ثٍصاض٘س يٜتٛا٘ٙس ثط تفؿيط اَالٖبت ٖيٙي )وٝ اوٖٙٛ زضثبض ثبٚضٞب ٔي

 

 سرزودگی

ي ٘تيدٝ زض حؽ اؾت. ايٗ ؾالٔت ضٚا٘ي ٔىبتت ثٝ ٔطثٌٛ آٖ يتبضيرچٝ وٝ اؾت قسٜ ٔٗطفي آقٙب حؿي ٖٙٛاٖثٝ ؾطظ٘سٌي
 ٕٞبٖ وٝ وبٞسٔي فطز ا٘طغي ٔيعاٖ اظ وبضي ا٘دبْ ثٝ اخجبض يب سوٙتطَ قسي ٞطٌٛ٘ٝ ٚ قٛزٔي ايدبز زضٚ٘ي اٍ٘يعـ ٚ ذٛزقىٛفبيي

. ضيكٝ ٚ ٔٙكأ انُالح ؾطظ٘سٌي ثٝ (88: 1390 ي،ٖبثس ٚ)ؾٗبزت ثبقس ٔي ؾطظ٘سٌي ٔفْٟٛ تئٛضيه يٚ پبيٝ تٗييٙي ذٛز ٘ٓطيٝ اؾبؼ
 & Ryan)قٛز ثرف ثب پبيٝ ٚ اؾبؼ حيبت تٗطيف ٔيٌطزز ٚ ثط ٕٞيٗ اؾبؼ تحت ٖٙٛاٖ يه ٘يطٚي حيبتٔيذٛز ٔفْٟٛ ظ٘سٌي ثط

Frederick, 1997: 530).  
 

 سرزودگی محیغی

 قٟط اؾت. اٌط قٟطٚ٘ساٖ ذٛقجرتي ٚ ٘كبٌ قٟط، تأٔيٗ ايدبز اظ انّي ٞسف ٔيالز، اظ لجُ پٙدٓ زض لطٖ ؾمطاٌ يٌفتٝ ثٝ

زٞس ٔي ازأٝ ذٛز ثٝ حيبت ٚ ٌيطزٔي خبٖ ا٘ؿبٖ حطوت ٚ حًٛض يٚاؾُٝثبقس؛ ثٝ وبِجسي ئٙعِٝ ثٝ ثكط ٘يبظ ٚ تٕبيُ ٕ٘ٛز ثبضظتطيٗ
اضتجبٌ  ٗياَطاف اؾت وٝ زض ا ٍياضتجبٌ ثب ٔح يٚ ثطلطاض ييبيپٛ اظ ٘كبٌ ٚ يحبِت ،يؾطظ٘سٌ .(48: 1396 ،ؾبزات ٚ)َبٞطَّٛٔ زَ 

ثب ٘بْ  1981زض ؾبَ  1بضزيزٚ٘بِس اپّ هيزض اثط والؾ يقٟط يَطاح يترهه بتيٚاغٜ زض اثتسا زض ازث ٗياؾت. ا طيطپصيٚ تأث طٌصاضيتأث
: 1398 يمي،)شاوطحم ٚ ٔتفبٚت اؾت يٙسٚخٟچ يقٟط يزض فًبٞب يطظ٘سٌؾ تيٍ٘بٜ ٔتفىطاٖ ثٝ ٔبٞ .ُٔطح قس «ؾطظ٘سٜ يٞببثبٖيذ»
 ا٘س. آِٗزازٜ تكريم فًبٞبي قٟطي ويفيت اضتمبء زض وّيسي ٔكتطن ٖٛأُ اظ يىي ثٝ ٖٙٛاٖ ضا ؾطظ٘سٌي ٖبُٔ ٔحممبٖ غبِت .(7

2خيىٛثع
 فطنتٟب، ثٝ .زؾتطؾي3 ٚ وٙتطَ، .ٞٛيت2.ؾطظ٘سٌي،1ثطقٕطز٘س:  چٙيٗ ضا قٟطي ثطاي َطاحي الظْ ويفيتٟبي اپّيبضز زٚ٘بِس ٚ 

. (8: 1398 ي،يم)شاوطحمٕٞٝ  ثطاي .ٔحيُي7ٚ  قٟطي .ذٛزاتىبيي6ٍٕٞب٘ي،  ٚ اختٕبٖي .ظ٘سٌي5 ٚ ٔٗٙب، .انبِت4 قبزي، ٚ تريُ
)ثب  وٙٙسٌبٖاؾتفبزٜ ٚ ٞبفٗبِيت اظ تٖٙٛي تأٔيٗ ٔىبٖ ثطاي لبثّيت ضا، ؾطظ٘سٌي ٖبْ تٗطيف ،(49: 1396 ،ؾبزات ٚ)َبٞطَّٛٔ زَ زازپٛض 

 ضاحتي ٚ ثطاثطي وٝ أٙيت، ايٌٛ٘ٝثٝ اختٕبٖي تٗبٔالت ٚ تدطثيبت تٙٛٔ ٞسف فطٍٞٙي( ثب ٚ اختٕبٖي التهبزي، ٔرتّف ٞبيظٔيٙٝپيف

زا٘س ٚ چٟبض قطٌ تٙٛٔ ضا ٟٕٔتطيٗ ٖبُٔ ؾطظ٘سٌي ٔحيُي ٔي 3خيٗ خيىٛثع .ٌطفت ٘ٓط زضآٚضز،  وٙٙسٌبٖ فطاٞٓاؾتفبزٜ ٕٞٝ ثطاي ضا
         ٚ زٚ قطٌ -ؾبظيٞبي لسيٕي ٚ ٘ٛ، ٔتطاوٓٞب، ٚخٛز ٕٞعٔبٖ ؾبذتٕبٖٞبي ٔرتّف ظٔيٗ، ؾبيع وٛچه ثّٛنوبضثطي–انّي 
 & Sung)زٞس ضا ثطاي ايدبز تٙٛٔ زض قٟط تٛييح ٔي -ٔطظي ٞبيٚ٘مُ، وبٞف ذالءٞبي حُٕٞب ٚ ايؿتٍبٜزؾتطؾي ثٝ پبضن–ثب٘ٛيٝ 

Lee, 2015: 319) . ،ٔٛٙثٝ ٞؿتٙس؛   تأثيطٌصاض   ؾطظ٘سٜ   قٟطي   فًبي   ايدبز   زض   وٝ   زاض٘س   ٚخٛز   ٘يع   زيٍطي   لسضتٕٙس   ٖٙبنط  ٖالٜٚ ثط ت  
  والٖ، ٔميبؼ   زض   ٚ   قٛز ٔي   آ٘دب   ثٝ   افطاز   خّت   ثبٖث   وٝ   ٞبفٗبِيت   ثب   ٔتٙبؾت   ٚ  خصاة   قٟطي   َطاحي   ذطز،   ٔميبؼ   زض   ٕ٘ٛ٘ٝ   ٖٙٛاٖ 
      وّي َٛض ثٝ  .   (65: 1389 ضيٛا٘ي،يسيؾٗ ٚ)ذؿتٛ  ٌصاض٘س ٔي   تأثيط   فًب   ثط   ثطٖٚ   اظ   وٝٞؿتٙس    ٔحيُي   فطٍٞٙي،   اختٕبٖي،   ٖٛأُ 

 ٚلٛٔ پيٛؾتٗ ثٝ ؾٛي زيٍط، اؾت. اظ ٘يبظ اختٕبٖي ٚ تفطيحي ا٘تربثي، ٞبيفٗبِيت ؾطظ٘سٜ، ثٝ ٔحيٍ زاقتٗ ثطاي وطز ثيبٖ تٛأٖي

 تأٔيٗ ظيؿت،ٔحيٍ ثب اضتجبٌ ٌيطي ٚثٟطٜ خّٕٝ اظ ٔكرهي ٞبييفيتو زاضاي وٝ اؾت ٔحيٍ وبِجسي يه ٘يبظٔٙس ٞبفٗبِيت ايٍٙٛ٘ٝ

ٕٞچٙيٗ اظ ٘تبيح اضتمبء  ثبقس. افتس،ٔي فًب اتفبق يه زض وٝ ٞبييفٗبِيت ٞبيٚيػٌي ثٝ تٛخٝ ٕٞيُٙٛض فًب ٚ زض ٔطزْ وبِجسي آؾبيف
 (.45، 1398ثبقس )پٛضٔحٕسي ٚ زيٍطاٖ، پصيطي ٔيؾطظ٘سٌي ٔحيُي تمٛيت ٔؿىٗ

 
 

 

                                                      
1 Donald Appliard 
2Alen Jacobs 
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 ادراکی مؤثر بر رضایتمىدی ي سرزودگی-َای کیفیمؤلفٍ

ٞبي ٔرتّفي ثطاي وبضثط ٞبي فطٖي فًبي ؾجع زا٘ؿت وٝ إٞيتتٛاٖ پيبٔس ازضان ا٘ٛأ ويفيتويفيت ازضان قسٜ اظ فًبي ؾجع ضا ٔي
قٛز زض ايٗ ٞب آٚضزٜ ٔيٞبي فًبي ؾجع ثٝ ٕٞطاٜ ٔٗيبضٞبي ؾٙدف آٖ( ا٘ٛأ ظيطويفيت1زض خسَٚ ) .(Stessens et al., 2020: 2) زاض٘س

 ٌيط٘س.تحميك ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٔي
 

 (ٍ٘بض٘سٌبَٖا )مىبع: َای کیفی محیظ پارک ي معیارَای سىجص آن(.مؤلف1ٍجديل )

 گسیدٌ مىابع معیارَا مؤلفٍ َا

 ٞبي فيعيىي ٔحيٍ پبضنٚيػٌي
 ٘ٛاظي ٔحيٍ پبضنصاة ثٛزٖ ٌيبٞبٖ ٚ زضذتبٖ، چكٓخ

 )ْبٞط ثهطي(، ٚؾٗت ٔحيٍ پبضن

Zhang et al., 2017, 5 

Kothencz et al., 2017, 4 

Akpinar, 2016, 78 

 َجيٗي ثٛزٖ ٔحيٍ پبضن
 َجيٗي ٚ زؾت ٘رٛضزٜ ثٛزٖ، زاقتٗ حؽ ثىط ٚ ٘بٔؿىٖٛ 

 ٞي ٚ خب٘ٛضيٞبي ٌيباي ثٛزٖ، تٙٛٔ تٛپٌٛطافي، تٙٛٔ ٌٛ٘ٝتپٝ

Grahn & Stigsdotter, 2010, 267 

Stessens et al, 2020, 5 

Van Herzele & Weidemann, 2003, 114 

 ٌكٛزٜ ثٛزٖ ٔحيٍ پبضن

 أىبٖ حطوت آظازا٘ٝ

 ٖسْ احؿبؼ ٔطظٞبي فًب

 ٞبي فًبييزٚضي اظ ٔحسٚزيت

 ا٘ساظٞب، ٚخٛز زضذتبٖ ثؿيبضٚخٛز چكٓ

Van Herzele & Weidemann, 2003, 114 

Kaplan, 1990 

Grahn, 1991 

Grahn & Stigsdotter, 2010, 267 

Hur & Nasar, 2010, 54 

 آضأف ٔحيٍ پبضن
 ٖسْ ٔعاحٕت نساي تطافيه، اُ٘جبق نساٞبي پبضن 

 ثب ا٘تٓبضات، آضأف ٔحيٍ پبضن

Kothencz et al., 2017, 4 

Barrio & Carles, 1995 

Grahn & Stigsdotter, 2010 

 حيٍ پبضنتؿٟيالت ٔ

 ٔؿيطٞبي پيبزٜ ثب ويفيت، تأٔيٗ ٔٙبؾت تدٟيعات ثبظي

 ٔٛلٗيت ٔٙبؾت تؿٟيالت ٚضظقي، ٔٙبؾت ثٛزٖ تٗساز تؿٟيالت 
 ؾٛاضيٚضظقي، ويفيت ٔؿيطٞبي زٚچطذٝ

 ٞبقبحويفيت ٔٙبؾت ضؾتٛضاٟ٘ب ٚ وبفي

Doick & Sellers et al., 2009 

CABE, 2004 

Sanesi & Chiarello, 2006 

Van Herzele & Weidemann, 2003, 114 

 فطٍٞٙي ٚ -اضظـ تبضيري
 أٙيت ٔحيٍ پبضن

 ِصت ثطزٖ اظ تفطيحبت ثب زٚؾتبٖ، زاقتٗ حؽ أٙيت، لبثُ
 ٞبي لسيٕياؾتفبزٜ ثٛزٖ پبضن زض ؾطاؾط ضٚظ، تساٖي ثب٘ 

 اختٕبٖي زض پبضن-ٚخٛز ٖٙبنط فطٍٞٙي

Coterier, 2000 

Van Herzele & Weidemann, 2003, 114 

Caspersen, Konijnendijket et al., 2006 

Stessens, 2020, 5 

 لبثّيت زؾتطؾي ثٝ ٔحيٍ پبضن
 ضٚيفبنّٝ ٔٙبؾت تب پبضن ثطاي پيبزٜ

 ضٚي تب پبضنِصت ثرف ثٛزٖ ٔؿيطٞبي پيبزٜ

 ٖسْ ٚخٛز ٔٛإ٘ زض ٔؿيط ثيٗ ذب٘ٝ ٚ پبضن

Zhang et al., 2017 

Zhang et al., 2015, 43 
 100: 1397 ،فط يوبّٔ ٚ ييضٚؾتب

 Zhang et al., 2017 ايف وبضثطز تفطيحي،افعايف تٗبٔالت اختٕبٖيافعايف ؾالٔتي، افع لبثّيت اؾتفبزٜ ٔحيٍ پبضن

Gibson, 1979 

 تٙٛٔ فٗبِيت ٔحيٍ پبضن
 ٞبي ٚضظقي، اؾتفبزٜ ٌؿتطزٜ اظ ٔحيٍ پبضنتٙٛٔ فٗبِيت

 ٞبي ثؿيبض قبز زض ٔحيٍ پبضنأىبٖ ا٘دبْ فٗبِيت
 243، 1388ضفيٗيبٖ ٚ ذسايي، 

Sung & Lee, 2015,319 

Sang et al., 2020, 7 

 ٍٟ٘ساضي ٔحيٍ پبضن
 تٕيع ثٛزٖ ٔحيٍ پبضن، ٍٟ٘ساضي ٔحيٍ پبضن

 ٖسْ ٚخٛز ظثبِٝ زض ٔحيٍ پبضن

Jim & Chen, 2010 

En gang Niininen, 2005 

Hur & Nasar, 2014 

 زِجؿتٍي ثٝ ٔحيٍ پبضن
 ثب ٔٗٙب ثٛزٖ ٔحيٍ پبضن، احؿبؼ پبضن ثٝ ٖٙٛاٖ ثركي اظ ٚخٛز 

 تبٖ زض ٔحيٍ پبضن، تدطثٝ ذبَطات ذٛيكتٗ، أىبٖ پيٛ٘س ثب زٚؾ
 زاقتٙي ثب ذب٘ٛازٜ زض ٔحيٍ پبضنزٚؾت

Zhang et al., 2015, 45 

  

  ريش َا دادٌ ي
ٌطزز. فطْ پطؾكٙبٔٝ ثٝ زٚ ٞب اؾتفبزٜ ٔيآٚضي زازٜپصيطز ٚ اظ اثعاض پطؾكٙبٔٝ ثطاي خٕٕٔيايٗ ُٔبِٗٝ ثٝ ضٚـ پيٕبيكي وٕي ا٘دبْ 

ٞبي ٔطثٌٛ ثٝ قٛز تب ٔيعاٖ ٔٛافمت ذٛز ضا ثب ٞط يه اظ ٌٛيٝقٛز. اظ پبؾرٍٛيبٖ ذٛاؾتٝ ٔييٓ ٔينٛضت حًٛضي ٚ آ٘اليٗ تٙٓ
-أتيبظي ِيىطت )اظ ذيّي ٔٛافمٓ تب ذيّي ٔربِفٓ( ضتجٝ 5ٞبي ٔحيٍ پبضن ٚ ٔحّٝ ذٛز ثيبٖ وٙٙس ٚ إٞيت ٞط ٌٛيٝ ضا زض ٔميبؼ ٚيػٌي

 ثٙسي ٕ٘بيٙس. 
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 جامعٍ ي ومًوٍ آماری

آٖ  1ايٗ وال٘كٟط ٚالٕ اؾت ٚ پبضن ِٚيٗهط ٘يع زض قطق تجطيع ثٛزٜ ٚ زض ُٔٙمٝ  2ٌِٛي زض خٙٛة قطلي تجطيع ٚ زض ُٔٙمٝ پبضن ائُ
ٞب ٞبي زؾتطؾي ثٝ پبضن( ٔؿبفت2ثبقس. ثط اؾبؼ خسَٚ )ٔي 7/137، 1ٚ زض ُٔٙمٝ  3/81، 2لطاض زاضز. تطاوٓ ٘بذبِم خٕٗيت زض ُٔٙمٝ 

 ٚ ثط اؾبؼ (Van Herzele & Wiedemann, 2003: 112)ثبقس  ٞب زاضاي اؾتب٘ساضٞبيي ٔيّٕىطزي آٖثب تٛخٝ ثٝ ٔؿبحت ٚ ؾُح ٖ

 

 
گًلی ي : پارک ائلپاییه َایی کٍ دسترسی پیادٌ ي یا با ديچرخٍ بدان دارود.. وًاحی مًرد مغالعٍ )باال: پارک يلیعصر ي محديدٌ خاوٍ(1ضکل )

 ي یا با ديچرخٍ بدان دارود.(  َایی کٍ دسترسی پیادٌمحديدٌ خاوٍ

 ٍ٘بض٘سٌبٖمىبع: 
  

ٌيطز، زاضاي حساوثط فبنّٝ اظ ذب٘ٝ اي لطاض ٔيٞىتبض وٝ زض ؾُح ّٖٕىطزي فًبي ؾجع فطأُٙمٝ 61ٌِٛي ثٝ ٔؿبحت آٖ  پبضن ائُ
زاضز ٚ حساوثط فبنّٝ اظ ذب٘ٝ اي لطاض ٞىتبض زض ؾُح ّٖٕىطزي فًبي ؾجع ٘بحيٝ 7ثبقس ٚ پبضن ِٚيٗهط تجطيع ثٝ ٔؿبحت ٔتط ٔي 3200
-ٔتطي اظ پبضن ائُ 3200ٞبيي وٝ زض فبنّٝ حساوثطي تٛاٖ ثٝ آٖ زؾتطؾي پيسا وطز. ذب٘ٝثبقس وٝ پيبزٜ ٚ يب ثب زٚچطذٝ ٔئتط ٔي 800

ي دٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ثط٘بٔٝ(. ثطاي ثٝ زؾت آٚضزٖ ح1ٌيطز )قىُ ٔتطي اظ پبضن ِٚيٗهط لطاض زاض٘س، خبٔٗٝ ٔٛضز ُٔبِٗٝ ضا زض ثطٔي 800ٌِٛي ٚ 
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٘فط  384ٞعاض ٘فط،  حسالُ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  200قٛز وٝ ثب فطو ٘بٔحسٚز ثٛزٖ خبٔٗٝ يٗٙي خٕٗيت ثبالي اؾتفبزٜ ٔي 1ٔحبؾجٍط ٕ٘ٛ٘ٝ

 ٌطزز.ثطآٚضز ٔي
 

 َاگردآيری دادٌ

ٌطزز. ؾپؽ ٌٛيٝ َطح ٔي 3الُ قٛ٘س. ثطاي ٞط ٔتغيط حسٞبي پطؾكٙبٔٝ ثطاي ؾٙدف ٔتغيطٞب َطاحي ٔيثط اؾبؼ ٔجب٘ي ٘ٓطي،ٌٛيٝ
 ٔترهم ٕٔٗبضي ٚ َطاحي قٟطي 5قٛز. ثطاي ؾٙدف ضٚايي ٔحتٛايي پطؾكٙبٔٝ اظ ٘ٓط ٞب ؾٙديسٜ ٚ تأييس ٔيضٚايي ٚ پبيبيي ٌٛيٝ

 

 (Van Herzele & Wiedemann, 2003: 112مىبع:)(. حداقل استاوداردَا برای فضاَای سبس ضُری 2جديل )

 سغح عملکردی
حداکثر فاصلٍ از خاوٍ 

 )متر(
 (حداقل سغح )َکتار

  150 فًبي ؾجع ٔؿىٛ٘ي

 1 400 فًبي ؾجع ٔحّٝ

 ٞىتبض( 5)پبضن: 10 800 ايفًبي ؾجع ٘بحيٝ

 ٞىتبض( 10)پبضن:  30 1600 ايفًبي ؾجع ُٔٙمٝ

 60 3200 اي(فًبي ؾجع قٟطي )فطأُٙمٝ

 5000 خٍُٙ قٟطي
 )قٟطٞبي وٛچه( 200<
 )قٟطٞبي ثعضي( 300<

 

قٛز. يطيت آِفبي وطٚ٘جبخ ثطاي اوثط ٔتغيطٞب ثعضٌتط اظ ي پطؾكٙبٔٝ اظ آِفبي وطٚ٘جبخ اؾتفبزٜ ٔيثطاي ثطضؾي پبيبيٌطزز. اؾتفبزٜ ٔي
اؾت  7/0 - 6/0آٔس. ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ يطيت آِفبي وطٚ٘جبخ ثعضٌتط اظ ٔمساض اؾتب٘ساضز ثٝ زؾت ٔي 60/0ٚ ثطاي ثطذي ثعضٌتط اظ  70/0

ٌطزز. ٘ٓطؾٙدي زض ٌيطي ثٝ ضٚـ تهبزفي ؾبزٜ ا٘دبْ ٔيٕ٘ٛ٘ٝ. ي ذٛثي ثطذٛضزاض اؾتقٛز پطؾكٙبٔٝ اظ پبيبيي زضٚ٘ ٘تيدٝ ٌطفتٝ ٔي

زٞٙس. ٞب پبؾد ٔي٘فط ثٝ نٛضت آ٘اليٗ ثٝ پطؾكٙبٔٝ 212٘فط ثٝ نٛضت زؾتي زض ٔحُ زٚ پبضن ٚ  176ٌيطز ٚ نٛضت ٔي 1399تيطٔبٜ 
    قٛ٘س.%( ضا قبُٔ ٔي7/49٘فط اظ پبضن ِٚيٗهط ) 193%( ٚ 3/50ٌِٛي )٘فط اظ پبضن ائُ 195ثبقٙس وٝ ٘فط ٔي 388زض وُ 

 

 ريش تجسیٍ ي تحلیل

ٌطزز تب أىبٖ اؾتفبزٜ اظ اؾتفبزٜ ٔي spssافعاض اؾٕيط٘ٛف زض ٘طْ-ثطاي ثطضؾي ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظيٕ ٔتغيطٞب اظ آظٖٔٛ وٌِٕٛٛطٚف
ٞبي ٔحيٍ پبضن ٚ ٔحّٝ ثط ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي يػٌيٞب ثطضؾي قٛز. ثطاي ثطضؾي تأثيط ٚٞبي پبضأتطيه ثطاي تحّيُ زازٜآظٖٔٛ

ٞبي آٔبضي قٛز. ٔسَ ٔٗبزِؿبظي ؾبذتبضي يه ثطضؾي اظ ضٚـافعاض آٔٛؼ ٌطافيه اؾتفبزٜ ٔيؾبوٙبٖ اظ ٔسَ ٔٗبزالت ؾبذتبضي زض ٘طْ
ؾبذتبضي يه ٔسَ تطويجي اؾت وٝ  ؾبظز. ٔسَ ٔٗبزؾبظيي پيچيسٜ ثيٗ ٔتغيطٞبي چٙس ٔؿتمُ ٚ چٙس ٚاثؿتٝ ضا آقىبض ٔياؾت وٝ ضاثُٝ

 .(Hur & Nasar, 2014: 190)ؾبظز تحّيُ ٚاضيب٘ؽ ٚ تحّيُ ٖبّٔي ضا تّفيك ٔي

 َا در جُت پاسخ بٍ سؤاالت؛ تجسیٍ ي تحلیل دادٌ

 ورمال بًدن تًزیع متغیرَا

نفط زض ايٗ آظٖٔٛ ٘طٔبَ ثٛزٖ قٛز. فطو اؾٕيط٘ٛف اؾتفبزٜ ٔي–ثطاي ثطضؾي ٘طٔبَ ثٛزٖ تٛظيٕ ٔتغيطٞب اظ آظٖٔٛ وٌِٕٛٛطٚف
قٛز وٝ تٛظيٕ ٔتغيط ٔٛضز  ثبقس فطو نفط تأييس قسٜ ٚ ٘تيدٝ ٌطفتٝ ٔي 05/0زاضي آظٖٔٛ ثعضٌتط اظ  تٛظيٕ ٔتغيط اؾت. اٌط ؾُح ٔٗٙي

 ،٘سٌياحؿبؼ ؾطظ ،ضيبيتٕٙسيقٛز وٝ ٔتغيطٞبي  زاضي ثٝ زؾت آٔسٜ ٘تيدٝ ٌطفتٝ ٔي ثبقس. ثب تٛخٝ ثٝ ؾُٛح ٔٗٙي ٘ٓط ٘طٔبَ ٔي
زاضي  ثبقٙس )ؾُٛح ٔٗٙي زاضاي تٛظيٕ ٘طٔبَ ٔي زِجؿتٍي ثٝ ٔحيٍ پبضن، فطٍٞٙي-اضظـ تبضيري، تؿٟيالت ،ٌكٛزٜ ثٛزٖ ،َجيٗي ثٛزٖ

                                                      
1 Sample Size calculator   
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ٔحيٍ پبضن،  ٍٟ٘ساضي، تٙٛٔ فٗبِيت، لبثّيت اؾتفبزٜ، لبثّيت زؾتطؾي، آضأف، ٞبي فيعيىيٚيػٌي(. ِٚي تٛظيٕ ٔتغيطٞبي 05/0ثعضٌتط اظ 
اظ (، 3اؾٕيط٘ٛف زض خسَٚ )-ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح آظٖٔٛ وٌِٕٛٛطٚف(. 05/0زاضي وٕتط اظ  وٙٙس )ؾُٛح ٔٗٙي غيط٘طٔبَ پيطٚي ٔياظ تٛظيٕ 

 1ٞبي چٍِٛي ٚ وكيسٌي وٕتط اظ  ٞبي پطت ٚخٛز ٘ساضز ٚ تٛظيٕ ٘عزيه ثٝ ٘طٔبَ اؾت؛ قبذم ٞب زازٜ آ٘دبيي وٝ زض ٞيچىساْ اظ ٔؤِفٝ
 ٞبي پبضأتطيه اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. تٛاٖ تٛظيٕ ٔتغيطٞب ضا ٘طٔبَ فطو وطزٜ ٚ اظ آظٖٔٛ ٕٛ٘ٝ ظيبز اؾت ٔيٞؿتٙس؛ ٚ اظ َطفي ٞٓ حدٓ ٘

 

 (ٍ٘بض٘سٌبٖ)مىبع: اسمیروًف برای بررسی ورمال بًدن تًزیع  متغیرَا –وتایج آزمًن کًلمًگريف (.3)جديل 

 داریمعىی سغح اسمیروًف-کًلمًگريف Z آمارٌ تعداد متغیرَا

 059/0 339/1 388 ضيبيتٕٙسي

 067/0 314/1 388 احؿبؼ ؾطظ٘سٌي

 001/0 462/2 388 ٚيػٌيٟبي فيعيىي ٔحيٍ پبضن

 071/0 302/1 388 َجيٗي ثٛزٖ ٔحيٍ پبضن

 101/0 263/1 388 ٌكٛزٜ ثٛزٖ ٔحيٍ پبضن

 001/0 505/2 388 آضأف ٔحيٍ پبضن

 117/0 238/1 388 تؿٟيالت ٔحيٍ پبضن

 091/0 279/1 388 يٍ پبضنفطٍٞٙي ٔح-اضظـ تبضيري

 001/0 187/2 388 لبثّيت زؾتطؾي ٔحيٍ پبضن

 001/0 205/3 388 لبثّيت اؾتفبزٜ ٔحيٍ پبضن

 001/0 579/2 388 تٙٛٔ فٗبِيت ٔحيٍ پبضن

 001/0 97/2 388 ٍٟ٘ساضي ٔحيٍ پبضن

 1/0 264/1 388 زِجؿتٍي ثٝ ٔحيٍ پبضن

 

 گیری آن مدل اودازٌ تحلیل عاملی تأییدی عًامل مًرد مغالعٍ ي

ٌطزز. تحّيُ ٖبّٔي زض ٘طْ افعاض اظ تحّيُ ٖبّٔي تأييسي اؾتفبزٜ ٔي ٌيطي ٖٛأُ ٔٛضز ُٔبِٗٝ خٟت ثطضؾي ضٚايي ؾبظٜ ٚ ٔسَ ا٘ساظٜ
ٞبي ثطاظـ وٝ زاضاي ؾٝ ٘ٛٔ ُّٔك، تُجيمي ٚ  اظ قبذماؾت. ٖبُٔ  19قٛز. ٖٛأُ ٔٛضز ُٔبِٗٝ قبُٔ آٔٛؼ ٌطافيه ا٘دبْ ٔي

قٛز. اٌط حسالُ قٛز ٚ اظ ٞط وساْ اظ ا٘ٛأ ثطاظـ حسالُ زٚ ٔٛضز ٌعاضـ ٔيس ٞؿتٙس ثطاي ثطضؾي ٔٗٙبزاضي ٔسَ ثٟطٜ ٌطفتٝ ٔئمته
زٞس تٛاٖ ٘تيدٝ ٌطفت وٝ ٔسَ اظ ثطاظـ وبفي ثطذٛضزاض ثٛزٜ ٚ ٔٗٙبزاض اؾت. ٘تبيح ٘كبٖ ٔي ٞب لبثُ پصيطـ ثبقٙس ٔي ؾٝ ٔٛضز اظ قبذم

زض ٔسَ ثبضٞبي ٖبّٔي ثٝ زؾت آٔسٜ ثطاي تٕبْ  .ثطاظـ زض حس ُّٔٛة ٞؿتٙس ٚ ٔسَ اظ ثطاظـ وبفي ثطذٛضزاض اؾتٞبي  وٝ تٕبْ قبذم
ٌيطي  ثٛزٜ ٚ اظ اٖتجبض وبفي ثطاي حفّ قسٖ زض ٔسَ ا٘ساظٜ 4/0ثعضٌتط اظ  ٘كبٖ زازٜ قسٜ( q( ثب 2ٞب زض قىُ ) ٞب )ٌٛيٝ ٞبي ٖبُٔ ٌٛيٝ

 زاض ٞؿتٙس. زضنس ٔٗٙي 95ٞب زض ؾُح احتٕبَ  ي تٕبْ ٌٛيٝثطذٛضزاض ٞؿتٙس. ٕٞچٙيٗ ثبض ٖبّٔ
 

 گیری آن ي مدل اودازٌ احساس سرزودگیي  رضایتمىدیتحلیل عاملی تأییدی 
تحّيُ ٖبّٔي . ٌطززٌيطي ضيبيتٕٙسي ٚ احؿبؼ ؾطظ٘سٌي اظ تحّيُ ٖبّٔي تأييسي اؾتفبزٜ ٔي خٟت ثطضؾي ضٚايي ؾبظٜ ٚ ٔسَ ا٘ساظٜ

 q( ثب 3ٞب زض قىُ ) ٌٛيٝ يب ؾٛاَ )ٌٛيٝ 3قٛز. ضيبيتٕٙسي ٚ احؿبؼ ؾطظ٘سٌي ٞط وساْ قبُٔ افيه ا٘دبْ ٔيزض ٘طْ افعاض آٔٛؼ ٌط
ٞبي ثطاظـ زاضاي ؾٝ ٘ٛٔ ُّٔك، تُجيمي ٚ ٔمتهس ٞؿتٙس وٝ اظ ٞط وساْ حسالُ زٚ ٔٛضز ٌعاضـ قسٜ  قبذم( ٞؿتٙس.  ٘كبٖ زازٜ قسٜ

-ٔي تٛاٖ ٘تيدٝ ٌطفت وٝ ٔسَ اظ ثطاظـ وبفي ثطذٛضزاض اؾت. ٘تبيح ٘كبٖ طـ ثبقٙس ٔيٞب لبثُ پصي اؾت. اٌط حسالُ ؾٝ ٔٛضز اظ قبذم
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ثبضٞبي ٖبّٔي ثٝ زؾت آٔسٜ ثطاي تٕبْ  ثطاظـ زض حس ُّٔٛة ٞؿتٙس ٚ ٔسَ اظ ثطاظـ وبفي ثطذٛضزاض اؾت. ٞبي تٕبْ قبذمزٞٙس 
ٌيطي ثطذٛضزاض ٞؿتٙس.  جبض وبفي ثطاي حفّ قسٖ زض ٔسَ ا٘ساظٜثٛزٜ ٚ اظ اٖت 4/0ٞبي ضيبيتٕٙسي ٚ احؿبؼ ؾطظ٘سٌي ٘يع ثعضٌتط اظ  ٌٛيٝ

 زاض ٞؿتٙس. زضنس ٔٗٙي 95ٞب زض ؾُح احتٕبَ  ٕٞچٙيٗ ثبض ٖبّٔي تٕبْ ٌٛيٝ
 

 احساس سرزودگیي  رضایتمىدیتأثیر عًامل مًرد مغالعٍ بر  مدل معادالت ساختاری

قٛز. اثتسا ثطاظـ ٔسَ ثطضؾي ٔي احؿبؼ ؾطظ٘سٌيٚ  ضيبيتٕٙسيثط زض ايٗ ٔطحّٝ ٔسَ ٔٗبزالت ؾبذتبضي تأثيط ٖٛأُ ٔٛضز ُٔبِٗٝ 
 ٞبي قٛز. قبذم پطزاذتٝ ٔي -ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي–ثطضؾي قسٜ ؾپؽ ثٝ ثطضؾي تأثيط ٔتغيطٞبي ٔؿتمُ ثط ٔتغيطٞبي ٚاثؿتٝ 

 ضا ٌعاضـ ٕ٘ٛز. زض ايٗ تحميك اظٞبيي  ثطاظـ زاضاي ؾٝ ٘ٛٔ ُّٔك، تُجيمي ٚ ٔمتهس ٞؿتٙس وٝ ثبيؿتي اظ ٞط وساْ اظ ا٘ٛأ، قبذم
 

    
 رضایتمىدیَای مربًط بٍ  (. سمت چپ بارَای عاملی گًی3ٍَای مربًط بٍ عًامل مًرد مغالعٍ. ضکل ) (. سمت راست، بارَای عاملی گًی2ٍضکل)

 .احساس سرزودگیي 

 ٍ٘بض٘سٌبٖ ٔٙجٕ:
 

تٛا٘س ٘تيدٝ ٌطفت وٝ ٔسَ اظ ثطاظـ  ٞب لبثُ پصيطـ ثبقٙس ٔي قبذمٞط وساْ حسالُ زٚ ٔٛضز ٌعاضـ قسٜ اؾت. اٌط حسالُ ؾٝ ٔٛضز اظ 
( لبثُ لجَٛ 05/0اؾت وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ٔالن زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ )ثعضٌتط اظ  001/0زٚ ثطاثط  زاضي آٔبضٜ ذي وبفي ثطذٛضزاض اؾت. ؾُح ٔٗٙي

زاض اؾت؛ ثطاي اضظيبثي  ٞبي ثعضي تمطيجبً ٕٞيكٝ ٔٗٙي ٕ٘ٛ٘ٝزاضي ثٝ تٗساز ٕ٘ٛ٘ٝ حؿبؼ ثٛزٜ ٚ زض  ثبقس. ِٚي اظ آ٘دبيي وٝ ؾُح ٔٗٙي ٕ٘ي
، قبذم 96/4ثطاثط  (CMIN/DF)ٞبي زيٍط اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. ٔمساض قبذم ٘ؿجت ثحطا٘ي ثٝ زضخٝ آظازي  ثطاظـ ٔسَ اظ قبذم

ي ٚ ٔمساض ضيكٝ 54/0 (PNFI)، قبذم ثطاظـ ٔمتهس ٞٙدبض قسٜ 98/0 (CFI)، قبذم ثطاظـ تُجيمي 97/0 (GFI)٘يىٛيي ثطاظـ 
ي ثطاظـ ُّٔٛة لطاض زاض٘س. ٕٞچٙيٗ ٞب زض ٔحسٚزٜ اؾت. ٕٞٝ ايٗ قبذم 067/0٘يع  (RMSEA)ٔيبٍ٘يٗ ٔطثٗبت ذُبي ثطآٚضز 

ثبقس.  ثبقس وٝ ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ اذتالف ا٘سوي ثب ٔالن زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ زاضز لبثُ لجَٛ ٔئي 87/0 (TLI)ِٛيؽ  -قبذم تٛوط
 ثبقس.   تٛاٖ ٘تيدٝ ٌطفت وٝ ٔسَ ؾبذتبضي اضائٝ قسٜ زاضاي ثطاظـ ُّٔٛة ٔي ُ ٔيثٙبثطايٗ زض و
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 (ٍ٘بض٘سٌبٖ)مىبع: احساس سرزودگیي  رضایتمىدیَای برازش مدل ساختاری تاثیر عًامل مًرد مغالعٍ بر  ضاخص (.4)جديل 

 تفسیر مالک میسان ضاخص برازش

 ُّٔك
CMIN/DF 96/4  ثطاظـ ُّٔٛة 5وٕتط اظ 

p-value x2 001/0  غيط لبثُ لجَٛ 05/0ثيكتط اظ 

 ثطاظـ ُّٔٛة 90/0ثيف اظ 97/0 (GFI)قبذم ٘يىٛيي ثطاظـ 

 تُجيمي
 لبثُ لجَٛ 90/0ثيف اظ 87/0 (TLI)ِٛيؽ  -قبذم تٛوط

 ثطاظـ ُّٔٛة 90/0ثيف اظ 98/0 (CFI)قبذم ثطاظـ تُجيمي

 ٔمتهس

ضيكٝ ٔيبٍ٘يٗ ٔطثٗبت ذُبي 
 (RMSEA)ثطآٚضز

 ثطاظـ ُّٔٛة 08/0وٕتط اظ  067/0

قبذم ثطاظـ ٔمتهس ٞٙدبض 
 (PNFI)قسٜ

 ثطاظـ ُّٔٛة 5/0ثيكتط اظ  54/0

 

 
 احساس سرزودگیي  رضایتمىدیمدل ساختاری تأثیر عًامل مًرد مغالعٍ بر (. 4)ضکل

 ٍ٘بض٘سٌبٖ :ٔٙجٕ
 

 وتایج تحلیل مدل 

 آضأف ٔحيٍ پبضنٌطزز وٝ ٔتغيطٞبي  تٛخٝ ثٝ خسَٚ ٔالحٓٝ ٔي قٛز. ثب( اضائٝ ٔي5( زض خسَٚ )4٘تبيح تحّيُ ٔسَ قىُ )
(001/0  ;p  ،16/0،)لبثّيت زؾتطؾي ٔحيٍ پبضن ; ثتب (001/0  ;p  ،16/0 ،)001/0) لبثّيت اؾتفبزٜ ٔحيٍ پبضن; ثتب  ;p  ،17/0 ;

تأثيط ٔٗىٛؼ  ضيبيتٕٙسيثط  ; ثتب(، -p  ،16/0;  001/0) تؿٟيالت ٔحيٍ پبضن زاضي زاض٘س. ٔتغيط تأثيط ٔثجت ٔٗٙي ضيبيتٕٙسيثط  ثتب(،
، ٍٟ٘ساضي ٔحيٍ پبضنٚ أٙيت، فطٍٞٙي -اضظـ تبضيري، ٌكٛزٜ ثٛزٖ، َجيٗي ثٛزٖ، ٞبي فيعيىيٚيػٌيزاضي زاضز. ٔتغيطٞبي  ٔٗٙي

 ; ثتب(،p  ،24/0;  005/0)ٌكٛزٜ ثٛزٖ ٔحيٍ پبضن (. ٔتغيط p>05/0٘ساض٘س ) ضيبيتٕٙسيزاضي ثط  ، تأثيط ٔٗٙيزِجؿتٍي ثٝ ٔحيٍ پبضن
-اضظـ تبضيري، تؿٟيالت، آضأف ،َجيٗي ثٛزٖ، ٞبي فيعيىيٚيػٌي زاضي زاضز. ٔتغيطٞبي تأثيط ٔثجت ٔٗٙياحؿبؼ ؾطظ٘سٌي ثط 
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٘ساض٘س احؿبؼ ؾطظ٘سٌي زاضي ثط  ، تأثيط ٔٗٙيٍٟ٘ساضي ٔحيٍ پبضن، تٙٛٔ فٗبِيت، لبثّيت اؾتفبزٜ، لبثّيت زؾتطؾيٚ أٙيت، فطٍٞٙي 
(05/0<p.) 
 

 (ٍ٘بض٘سٌبٖ)مىبع: احساس سرزودگیي  رضایتمىدیجديل ضرایب برآيرد ضدٌ مدل ساختاری تأثیر عًامل مًرد مغالعٍ بر  (.5جديل )

 متغیر مستقل
متغیر 

 يابستٍ

ضریب 

 برآيرد ضدٌ

خغای معیار 

 برآيرد

وسبت 

 بحراوی

سغح 

 داری معىی

ضریب مسیر 

 مستقیم

ضریب 

 مسیر کل

 074/0 074/0 186/0 322/1 061/0 081/0 تٕٙسيضيبي ٞبي فيعيىيٚيػٌي

 017/0 017/0 725/0 352/0 054/0 019/0 ضيبيتٕٙسي َجيٗي ثٛزٖ

 -012/0 -012/0 836/0 -207/0 075/0 -016/0 ضيبيتٕٙسي ٌكٛزٜ ثٛزٖ

 155/0 155/0 001/0 763/3 049/0 185/0 ضيبيتٕٙسي آضأف

 -164/0 -164/0 001/0 -23/3 065/0 -211/0 ضيبيتٕٙسي تؿٟيالت

 099/0 099/0 079/0 757/1 084/0 148/0 ضيبيتٕٙسي ٚ أٙيت فطٍٞٙي-اضظـ تبضيري

 162/0 162/0 001/0 261/3 061/0 198/0 ضيبيتٕٙسي لبثّيت زؾتطؾي

 17/0 17/0 001/0 393/3 069/0 236/0 ضيبيتٕٙسي لبثّيت اؾتفبزٜ

 -045/0 -045/0 336/0 -963/0 052/0 -05/0 ضيبيتٕٙسي ٍٟ٘ساضي

 031/0 031/0 562/0 58/0 074/0 043/0 ضيبيتٕٙسي زِجؿتٍي

 -135/0 -144/0 078/0 -764/1 082/0 -145/0 ؾطظ٘سٌي ٞبي فيعيىيٚيػٌي

 074/0 072/0 305/0 025/1 073/0 075/0 ؾطظ٘سٌي َجيٗي ثٛزٖ

 239/0 24/0 005/0 823/2 099/0 279/0 ؾطظ٘سٌي ٌكٛزٜ ثٛزٖ

 025/0 005/0 926/0 093/0 063/0 006/0 سٌيؾطظ٘ آضأف

 -033/0 -012/0 875/0 -157/0 092/0 -014/0 ؾطظ٘سٌي تؿٟيالت

 -115/0 -128/0 117/0 -568/1 112/0 -176/0 ؾطظ٘سٌي ٚ أٙيت فطٍٞٙي-اضظـ تبضيري

 -033/0 -054/0 458/0 -742/0 082/0 -061/0 ؾطظ٘سٌي لبثّيت زؾتطؾي

 -004/0 -026/0 718/0 -361/0 091/0 -033/0 سٌيؾطظ٘ لبثّيت اؾتفبزٜ

 1/0 1/0 18/0 339/1 084/0 112/0 ؾطظ٘سٌي تٙٛٔ فٗبِيت

 068/0 074/0 261/0 125/1 067/0 075/0 ؾطظ٘سٌي ٍٟ٘ساضي

 

 بحث ي بررسی
ويفي/ ازضاوي فًبٞبي ؾجع زض ٞبي ٔؤِفٝٞبي آٔبضي اضائٝ قسٜ زض ايٗ ٔمبِٝ، زض پبؾد ثٝ ؾؤاَ اَٚ وٝ زض پي قٙبؾبيي ُٔبثك تحّيُ

ٚ  «لبثّيت اؾتفبزٜ»تٛاٖ ازٖب ٕ٘ٛز ٔي ٌِٛي ٚ پبضن ِٚيٗهط ثٛز؛اضتمبء حؽ ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ ٔحالت اَطاف پبضن ائُ
ٕىبضاٖ ، ثيكتطيٗ اثط ٔٗٙبزاض ضا ثط ضيبيتٕٙسي ؾبوٙبٖ زاض٘س. ايٗ ٘تيدٝ ُٔبثك ُٔبِٗبت ظٞبً٘ ٚ ٞ«لبثّيت زؾتطؾي ٔحيٍ پبضن»
ٞبي ٔفيس فًبي ؾجع زض ضاثُٝ ثب ٖٛأُ ٞب ٚ لبثّيتي ازضاوبت ؾبوٙبٖ اظ ويفيتوٝ زض تحميك ذٛز ثٝ ثطضؾي ٚ ٔمبيؿٝ اؾت (1 :2017)

زٞٙس ؾبوٙبٖ پطزاظ٘س ٚ ٘كبٖ ٔيٌيطي ٘ٓيط زؾتطؾي ٚ لبثّيت اؾتفبزٜ ايٗ فًبٞب زض زٚ ٔحّٝ زض قٟطي زض ّٞٙس ٔيا٘ساظٜٖيٙي ٚ لبثُ
اؾتفبزٜ ٞؿتٙس، ضيبيت ثيكتطي اظ ٔحالت زاض٘س. ٕٞچٙيٗ زض تحميك وتٙؿٗ ٚ تي وٝ زاضاي زؾتطؾي ثبالتط ثٝ فًبٞبي ؾجع لبثُٔحال

ثبقس وٝ ثيكتطيٗ اثط ضا ثط ضيبيت افطاز اظ فًبي ٞبيي ٔيْطفيت تفطيح ٚ ؾطٌطٔي )لبثّيت اؾتفبزٜ( اظخّٕٝ ويفيت (8 :2017)ٕٞىبضاٖ 
زض ثطضؾي فًبٞبي ثبظ ٔحّٝ زض ثطيتب٘يب ثطاي افعايف ويفيت ظ٘سٌي افطاز  (3 :2009)يبٔب ٌعاضقي زاضز. ؾٛخي-زؾجع ٚ ويفيت ظ٘سٌي ذٛ
ثبقس ٚ فبنّٝ تب فًبي ثبظ ٔحّٝ ثب ضٚي زض اضتجبٌ ٔيضؾس وٝ ويفيت ٔؿيطٞب تب فًبٞبي ثبظ ثب ضفتبض پيبزٜٔؿٗ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ٔي
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ضؾس وٝ ضٚي زض تٍعاؼ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ٔيي ؾٝ ٔؿيط ؾجع پيبزٜزض ُٔبِٗٝ (176 :2000) 1فطثبقس. قضيبيتٕٙسي اظ ظ٘سٌي ٔطتجٍ ٔي
ٔؿيطٞبي ؾجع ٖٕستبً اظ َطيك ثٟجٛز ؾالٔتي ٚ تٙسضؾتي قٟطٚ٘ساٖ )لبثّيت اؾتفبزٜ( ٚ زٚ ٖبُٔ زيٍط ثٝ ثٟجٛز ويفيت ظ٘سٌي زض خبٔٗٝ 

زٞٙس وٝ ٔتغيط زؾتطؾي اظ اثطٌصاضتطيٗ ٖٛأُ زض ظ ضٚـ اؾٙبزي ٘كبٖ ٔي( ثب اؾتفبزٜ ا227: 1388وٙٙس. ضفيٗيبٖ ٚ ذسايي )وٕه ٔي
ٞبي قٛز؛ ٘تبيح تٕبٔي ايٗ تحميمبت ثب ٘تبيح تحّيَُٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔيثبقس. ٕٞبٖضيبيتٕٙسي قٟطٚ٘ساٖ اظ فًبٞبي ٖٕٛٔي قٟطي ٔي

 ثبقٙس.ؾٛ ٔينٛضت ٌطفتٝ ٞٓ
ٔحيٍ پبضن ثط ضيبيتٕٙسي ؾبوٙبٖ ثٝ  «آضأف»زؾتطؾي ٚ لبثّيت اؾتفبزٜ،  ٞبي لبثّيتٕٞچٙيٗ زض تحميك حبيط، پؽ اظ ٔؤِفٝ

-زٞٙس، ٔكبٞسٜ ٔياي وٝ زض ٘ٝ قٟط ؾٛئس ا٘دبْ ٔيزض ُٔبِٗٝ (261 :2010)ٚ ٕٞىبضاٖ  2ثبقس. ٌطاَٖٛض ٔثجت ٔٗٙبزاضي تأثيطٌصاض ٔي

 (13 :2020)بٞبي ؾجع قٟطي زاضز. اؾتؿٙع ٚ ٕٞىبضاٖ وٙٙس وٝ ثٗس حؿي آضأف ازضان قسٜ ثيكتطيٗ تطخيح ضا زض ثيٗ ٔطزْ ثطاي فً
ٞبي شاتي فًبي ؾجع، آضأف ثيكتطيٗ إٞيت ضا ضؾٙس وٝ زض ثيٗ ويفيتٞبي فًبٞبي ؾجع ثطٚوؿُ ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ٔيي ويفيتزض ُٔبِٗٝ

تٛا٘س ٖبّٔي ثطاي ي قٟط ٔيوٙٙس وٝ ا٘ساظُٜطح ٔيايٗ فطييٝ ضا ٔ (2018b: 2) 3ٔبزٚضيب ٚ ٘ٛ٘عثبقس. ثطاي ثبظزيسوٙٙسٌبٖ زاضا ٔي

زٞٙس وٝ آضأف )ؾىٛت( ثٝ ٘ٓط زض قٟطٞبي ثعضٌتط ثب تطاوٓ ٞبي فًبي ؾجع ثبقس ٚ ٘كبٖ ٔيتٛنيف تٛخٝ ٔطزْ ثٝ ثطذي ظيطويفيت

 :2007 ) 5ٚ تيطٚايٙٗ (cited in Grahn & Stigsdotter, 2010: 271) 4خٕٗيتي ثبال اظ إٞيت ثيكتطي ثطذٛضزاض اؾت. خٙؿٖٛ ٚ وبخ

ثبقس. ٘تبيح تٕبٔي ايٗ ٔحممبٖ تأييسوٙٙسٜ ٘تبيح ايٗ تحميك زض ضاثُٝ ثب إٞيت يوٙٙس وٝ آضأف اضظقٕٙستطيٗ ويفيت ٌٔعاضـ ٔي (5
ٞب آضأف ضا ثب ٘بْ آٚض٘س. آٖي ٔتفبٚتي زض ضاثُٝ ثب آضأف ثٝ زؾت ٔي٘تيدٝ (8 :2017)ثبقس. وتٙؿٗ ٚ ٕٞىبضاٖ ٔي «آضأف»ي ٔؤِفٝ

زا٘ٙس ٚ ثط ايٗ ٖميسٜ ٞؿتٙس وٝ چٖٛ ٔطزْ تٙٓيٕي اوٛؾيؿتٓ ٔيثط٘س ٚ آٖ ضا اظ ذسٔبت وبٞف ؾطٚنسا زض فًبي ؾجع ثٝ وبض ٔي
ٞب اثط ثٍصاضز. ٚ اَالٖبت وبفي اظ ايٗ ذسٔبت ٘ساض٘س ٚ ثٙبثطايٗ ايٗ ويفيت ٘تٛا٘ؿتٝ ثط ضيبيتٕٙسي ٚ ويفيت ظ٘سٌي ذٛز ٌعاضقي آٖ

 آٌبٞي اظ إٞيت ايٗ ذسٔبت ثبيس اظ َطيك آٔٛظـ ٔحيُي افعايف يبثس.

( 61: 1397زض تحميك پٛضاحٕس ٚ حجيجيبٖ )تأثيط ٔٗىٛؼ ٔٗٙبزاضي ثط ضيبيتٕٙسي ؾبوٙبٖ زاضز.  «تؿٟيالت»زض تحميك حبيط 
، تؿٟيالت إٞيت وٕتطي ٘ؿجت (13 :2020)ي اؾتؿٙع ٚ ٕٞىبضاٖ زض ُٔبِٗٝثبقس. ضيبيت افطاز اظ أىب٘بت ضفبٞي ٔتٛؾٍ ٚ يٗيف ٔي

ثبقٙس. زض ي تؿٟيالت ٔيي ٔؤِفٝي تحميك حبيط زضثبضٜبيح ايٗ تحميمبت ٔٛافك ثب ٘تيدٝٞب ثطاي ثبظزيسوٙٙسٌبٖ زاضز. ٘تثٝ ؾبيط ٔؤِفٝ
ٌصاضز ٚ ثبقس وٝ ثط ذٛقبيٙس ثٛزٖ فًبي ثبظ ٔحّٝ تأثيط ٔيٚخٛز تؿٟيالت اظ خّٕٝ ٖٛأّي ٔي (3 :2009)يبٔب حبِي وٝ زض تحميك ؾٛخي

ضؾٙس وٝ زض تحميك ذٛز ثٝ ايٗ ٘تيدٝ ٔي (1 :2020)ٚ ٕٞىبضاٖ  6ٌطزز. ٌطيّئٙدط ثٝ افعايف ضيبيت اظ ظ٘سٌي زض ٔيبٖ افطاز ٔؿٗ ٔي

ضؾس زض تحميك ٘ٓط ٔي قٛ٘س. ثٝٚيػٜ تؿٟيالت ٔٛخت افعايف فطاٚا٘ي ثبظزيسٞب اظ فًبي ؾجع ٔيٞبي فًبي ؾجع ثٝتأٔيٗ ثطذي ٚيػٌي
حبيط ّٖت ٔٗىٛؼ ثٛزٖ تأثيط تؿٟيالت ثط ضيبيتٕٙسي، ثٝ زِيُ ثطآٚضزٜ ٘كسٖ ا٘تٓبضات ثبظزيسوٙٙسٌبٖ اظ تؿٟيالت ٔٛخٛز زض پبضن 

ٔٛخت  (Van Herzele & Wiedemann, 2003: 15)تٛاٖ چٙيٗ تٛخيٝ وطز وٝ افطاٌ تؿٟيالت ٕٞچٙيٗ ضٚاثٍ آٖ ضا ٔي ثبقس.
 قٛز.ٖث ٘بضيبيتي ؾبوٙبٖ ٔيٌطزز وٝ ثبقّٛغي فًبي پبضن ٚ زض ٘تيدٝ وبٞف آضأف ٔي

ثط ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ تأثيط ٔثجت ٔٗٙبزاضي زاضز. إٞيت ظيطويفيت شاتي ٌكٛزٜ  «ٌكٛزٜ ثٛزٖ»زٞس وٝ ٕٞچٙيٗ ٘تبيح ٔسَ ٘كبٖ ٔي
ي قٛز وٝ پؽ اظ ظيطويفيت شاتزيسٜ ٔي (13 :2020)ٚ اؾتؿٙع ٚ ٕٞىبضاٖ  (261 :2010) 7ثٛزٖ زض ٞط زٚ تحميك ٌطاٖ ٚ اؾتيٍعزاتط

ثبقس وٝ ثط اؾبؼ ٘تبيح ايٗ تحميمبت، ٘تبيح تحميك حبيط وٙٙسٌبٖ اظ فًبٞبي ؾجع ٔيآضأف، زٚٔيٗ ظيطويفيت ٟٔٓ اظ زيسٌبٜ اؾتفبزٜ
 ٌطزز.  ي ٌكٛزٜ ثٛزٖ زض ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ تأييس ٔيزض ٔٛضز إٞيت ٔؤِفٝ
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 ظيبزي حس تب ؾطظ٘سٌي ٚ ضيبيتٕٙسي ثط ؾجع فًبي ٞبئؤِفٝ ؾبيط تأثيط ثطضؾي اظ حبنُ ٘تبيح قٛزٕٞبُ٘ٛض وٝ ٔكبٞسٜ ٔي
فطٍٞٙي ٚ أٙيت، -َجيٗي ثٛزٖ، اضظـ تبضيري ٞبئٗٙبزاضي ٔؤِفٝ ٚخٛز ٖسْ ٔٛضز زض. ؾبظز ثطآٚضزٜ ضا ٔٛضز٘ٓط ا٘تٓبضات  ٘تٛا٘ؿت 

ٞب زض پبضن ٚ ٖٙبنط ؾبذتٝ قسٜ ٌفت: ثٝ زِيُ ٚخٛز فًبٞب تٛاٖٚ ؾطظ٘سٌي چٙيٗ ٔي ضيبيتٕٙسي  ٍٟ٘ساضي، تٙٛٔ فٗبِيت ٚ زِجؿتٍي ثط
ي فًبٞبي ؾجع ٚ ٔٙٓٓ وبقتٝ قسٖ ايٗ فًبٞب، ٞب زض حبقيٝٞبي ٚؾيٕ ٚ ؾُٛح ثتٙي ٚ ٕٞچٙيٗ ٚخٛز ٘طزٜؾبظيٞب، وفٔب٘ٙس ؾبذتٕبٖ

ي ايٗ ٖٛأُ زض ثبقس. ٕٞٝٞبي ٌيبٞي ٚ خب٘ٛضي ٘يع ٔحسٚز ٔي٘رٛضزٜ ثٛزٖ ضا ثٝ ز٘جبَ زاضز. تٙٛٔ ٌٛ٘ٝٚ زؾت وبٞف ازضان َجيٗي
وٙبض يىسيٍط ٔٛخت قسٜ وٝ ويفيت َجيٗي ثٛزٖ ثط ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي اثط ٔٗٙبزاضي ٘ساقتٝ ثبقس. زض حبِي وٝ َجيٗي ثٛزٖ اظ 

وٝ َجيٗي  (261 :2010)ي ٌطاٖ ٚ اؾتيٍعزاتط ي ثباليي اظ إٞيت ضا زاضز ٔب٘ٙس ُٔبِٗٝضتجٝ ثبقس وٝ زض اوثط ُٔبِٗبتٞبيي ٔيٚيػٌي

1ي ّٞسٖثبقس. ٕٞچٙيٗ زض ُٔبِٗٝٞب ٔيتطيٗ ويفيتٖ خعء ثبإٞيتثٛز
َٛض ٔٗٙبزاضي ثب ، فًبٞبي ؾجع َجيٗي ثٝ(1 :2019)ٚ ٕٞىبضاٖ  

ضز وٝ ٕٔىٗ اؾت ثٝ ثٟجٛز ضيبيت اظ ظ٘سٌي ٚ زضخبت قبزي ضاثُٝ زاض٘س. ٌكٛزٜ ثٛزٖ پبضن ثط ضيبيتٕٙسي ؾبوٙبٖ تأثيط ٔٗٙبزاضي ٘سا
تٛا٘س ثٝ زِيُ ٘يبظ ثٝ ٚخٛز فًبٞبي ٔحهٛض ٚ ٔحسٚز ٚ ز٘ح ثبقس وٝ افطاز ٌط زيٍط ثبقس؛ ٕٞچٙيٗ ٔيٞبي ٔساذّٝذبَط ٚخٛز ٔؤِفٝ

سٌي ٘يبظ ي آضأف ثط ؾطظ٘سٌي تأثيط ٔٗٙبزاضي ٘ساضز چٖٛ ثطاي ؾطظ٘ثتٛا٘ٙس زض آ٘دب ثٝ ضاحتي ثب َجيٗت اضتجبٌ ٘عزيه ثطلطاض وٙٙس. ٔؤِفٝ
ي تؿٟيالت پبضن ثط ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ تأثيط ٔٗٙبزاضي ٘ساضز وٝ تٛخيٝ ايٗ ٘تيدٝ ثبقس. ٔؤِفٝٞبي ٔرتّف ٚ قبز ٔيثٝ ا٘دبْ فٗبِيت

فطٍٞٙي ٚ أٙيت ٔحيٍ پبضن ٘تٛا٘ؿتٝ ثط ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ تأثيط -ي اضظـ تبضيرئؿتّعْ ُٔبِٗبت ثيكتط اؾت. ٔؤِفٝ
ا٘س ٚ ضؾس تٛؾٍ ٔؿئٛالٖ ذٛة ٔٗطفي ٘كسٜثبقٙس ثٝ ٘ٓط ٔيٞب زاضاي اضظـ تبضيري ٚ فطٍٞٙي ٔيصاضز. ثب ٚخٛز ايٙىٝ پبضنٔٗٙبزاضي ثٍ

ثبقس. ٖسْ ٔٗٙبزاضاي أٙيت ٔحيٍ پبضن احتٕبالً ٔطثٌٛ ثٝ ٖسْ ٚخٛز أٙيت زض ثطذي ٞبي تبضيري ثطاي ٔطزْ ٔكرم ٕ٘يإٞيت ؾبيت
ٞبي ي لبثّيت زؾتطؾي ٘تٛا٘ؿتٝ اؾت ثط ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ اثطٌصاض ثبقس. ثب ٚخٛز زؾتطؾيقس. ٔؤِفٝثبٞبي ٞط زٚ پبضن ٔيلؿٕت

ٞب ٚ يب تٗساز وٓ زفٗبت ثبظزيس ؾبوٙبٖ اظ پبضن ٔٛخت ايٗ أط قسٜ ثبقس. ٌط ٔب٘ٙس ؾطٚنساي ذيبثبٖٞبي ٔساذّٝٔٙبؾت، قبيس ٚخٛز ٔؤِفٝ
ٌط فطٍٞٙي ٚ الّيٕي ثب تأثيط ثط تٗساز وٓ ٞبي ٔساذٌّٝي ؾبوٙبٖ اثطٌصاض ثبقس. قبيس ٚخٛز ٔؤِفٝي لبثّيت اؾتفبزٜ ٘تٛا٘ؿتٝ ثط ؾطظ٘سٔؤِفٝ

قٛز. ثط اؾبؼ ٞب تٟٙب ثط ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ ثطضؾي ٔيي تٙٛٔ فٗبِيتزفٗبت ثبظزيس ؾبوٙبٖ اظ پبضن ٔٛخت ايٗ أط قسٜ ثبقس. تأثيط ٔؤِفٝ
ٞبي ٞبي ثؿيبض قبز ٔرهٛنبً ثطاي ٌطٜٚسٌي تأثيط ٔٗٙبزاضي ٘ساضز چٖٛ أىبٖ ا٘دبْ فٗبِيتٞب ثط ؾطظ٘ي تٙٛٔ فٗبِيت٘تبيح ٔسَ ٔؤِفٝ

ي ٍٟ٘ساضي ثط ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ تأثيط ٔٗٙبزاضي ٘ساضز. ثب ٚخٛز ايٙىٝ ٞط زٚ پبضن تٕيع ٞب ٚخٛز ٘ساض٘س. ٔؤِفٝذبل زض پبضن
ي زِجؿتٍي قبيس ازضان ٚ ا٘تٓبضات ؾبوٙبٖ ثبقس وٝ ثطآٚضزٜ ٘كسٜ اؾت. تأثيط ٔؤِفٝ ثٛزٜ ٚ اظ ٍٟ٘ساضي ذٛة ثطذٛضزاض٘س؛ زِيُ ايٗ أط

قٛز. زِجؿتٍي ٔحيٍ پبضن ثط ضيبيتٕٙسي تأثيط ٔٗٙبزاضي ٘ساضز ثٝ ٖجبضتي ثبظزيسوٙٙسٌبٖ پبضن تٟٙب ثط ضيبيتٕٙسي ؾبوٙبٖ ثطضؾي ٔي
 ا٘س ثب پبضن پيٛ٘سٞبي ٖبَفي ثطلطاض وٙٙس.٘تٛا٘ؿتٝ

 إٞيت يزضثبضٜ ثبٚضٞب أب آٚض٘س، زؾت ثٝ ٔرتّف  ُٔبِٗبت زض ٔكبثٟي اضظـ اؾت ٕٔىٗ ؾجع فًبي ٞبئكرهٝ يثطذ اٌطچٝ
 زض اي٘بقٙبذتٝ ٌطٔساذّٝ  ٖٛأُ زاضز احتٕبَ ٕٞچٙيٗ. زٞس ٘كبٖ ضا ٞبييتفبٚت  ٔحّي ثبفت ثٝ ثؿتٝ اؾت ٕٔىٗ ؾجع فًبي ٞبيٚيػٌي

 تأويس ٘يع ُٔبِٗٝ چٙسيٗ زض چٙب٘چٝ ٘جٛزٜ اؾت؛  ٞبآٖ قٙبؾبيي أىبٖ پػٚٞف ايٗ ا٘دبْ طنتف زض وٝ ثبقٙس زاقتٝ ٚخٛز پػٚٞف ايٗ
 وٝ ثبقس ٔٙبفٗي ٚ تمبيب ٚ ؾجع فًبي يٖطيٝ ٔيبٖ يپيچيسٜ تٗبٔالت  تحت ظيبزي حسٚز تب اؾت ٕٔىٗ ؾجع فًبي ثٝ تٛخٝ وٝ قسٜ

 .(Voigt et al., 2014: 480)آٚض٘س ٔي زؾت ثٝ آٖ اظ ؾبوٙبٖ

ٞبي ٔٛضزي ايٗ ٞبي ويفي/ ازضاوي فًبٞبي ؾجع قٟطي زض ٕ٘ٛ٘ٝٞبي تأثيطٌصاض ثط اضظيبثي ٔؤِفٝزض ذهٛل ؾؤاَ زْٚ وٝ ٔؤِفٝ
ٞبي قٙبذتي تب ٞب، اظ ٔؤِفٝاي اظ ٔؤِفَٝيف ٌؿتطزٜتٛاٖ ٌفت، ٔي ب ضا تٛخيٝ ٕ٘بيس؟تٛا٘س آٟ٘ٔمبِٝ چيؿت ٚ چٝ تفؿيطٞبيي ٔي

ٞب ٘كبٖ ٌِٛي ٚ ِٚيٗهط تجطيع تأثيطٌصاض ٞؿتٙس چطا وٝ ثطضؾيثط ازضان ٚ اضظيبثي ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي زض زٚ پبضن ائُغيطقٙبذتي 
ي غيطقٙبذتي ٔب٘ٙس ٞبثبقس. ٔؤِفٝجتٙي ثط اضظيبثي وّي ٚ غيط زليك ٔيزٞٙس، اضظيبثي زض ضيبيتٕٙسي ثط ذالف لًبٚت آٌبٞب٘ٝ، ٔٔي

ٞبي تٟٗس )ٔب٘ٙس زضخٝ ٔكبضوت( ٞبي ٖبَفي )ٔثُ زِجؿتٍي( ٚ ٔؤِفٝٞبي زؾتطؾي )ٔثُ ثبٚضٞبي ٖبَفي تٕٗيٓ يبفتٝ(، ٔؤِفٝٔؤِفٝ
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ي َجمبتي زض خبٔٗٝ ايطاٖ ٚ ٘جٛز ٝ زِيُ ٚخٛز فبنّٝقٛ٘س. ثطاي ٔثبَ ثٞؿتٙس وٝ ٔٙدط ثٝ اضظيبثي وّي زض ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي ٔي
ي ٔٛضز ثطضؾي زض ايٗ پػٚٞف افطازي ثب ٔٛلٗيت اختٕبٖي ٚ التهبزي ٘ؿجتبً أىب٘بت ثطاثط ثطاي تٕبٔي افطاز ٚ ثٝ زِيُ ايٙىٝ اوثط خبٔٗٝ

ٞبي ذٛة ٕيٓ يبفتٝ ٚخٛز زاضز وٝ زاضاييثبقٙس ٚ ايٗ ثبٚض ٖبَفي تٗٞبيي ثب ويفيت ٔبزي ذٛة ٔيذٛة ٞؿتٙس ٚ ٕٔٗٛالً نبحت ذب٘ٝ
ٌطزز. ي ضيبيت اظ ٔؿىٗ ثط ضيبيتٕٙسي ؾبوٙبٖ ٔكبٞسٜ ٔيقٛ٘س، تأثيط ٔٗٙبزاض ٔؤِفٝٞبي ضايي ٚ قبز ٔٙتٟي ٔيِعٚٔبً ثٝ ٚخٛز ا٘ؿبٖ

ت زض اِٚٛيت ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ ثبٚض ٖبَفي تٕٗيٓ يبفتٝ تطؼ اظ افطاز غطيجٝ ثبٖث قسٜ لبثّيت زؾتطؾي ثٝ پبضن ٚ تؿٟيالت ٚ تٙٛٔ فٗبِي
ٞبي ِي يب ِٚيٗهط ٘ؿجت ثٝ پبضنٌٛٞبي ذٛزي ثبٖث قسٜ تب افطاز اظ پبضن ائُ٘جبقٙس. ثبٚض ٖبَفي حؽ تّٗك ٚ تٗهت ٘ؿجت ثٝ زاقتٝ

كتط اظ ؾبيط تٛاٖ ثٝ وٛقه ٚؾٍ زضيبچٝ اقبضٜ وطز وٝ ثيٞبي لبثّيت زؾتطؾي ٔيٕٞتطاظقبٖ ثيكتط ضيبيت زاقتٝ ثبقٙس. اظ ٔٙٓط ٔؤِفٝ
 ٔب٘س.ٌِٛي زض شٞٗ ٔيٞبي پبضن ائُٚيػٌي

 

 گیری وتیجٍ
ي فًبي ؾجع ثط ٞبي ويفي ازضان قسٜاؾتفبزٜ قس تب اثط ٔؤِفٝ ٞبي ٔٛضز ُٔبِٗٝاي زض پبضنزض ايٗ تحميك اظ ٘ٓط ؾٙدي پطؾكٙبٔٝ

ٞبي فيعيىي، َجيٗي ثٛزٖ، ٌكٛزٜ ثٛزٖ، ٚيػٌيٞبي شاتي زٚ ٔتغيط ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي ثطضؾي قٛز. زض ايٗ پػٚٞف ظيطويفيت
زٞس فطٍٞٙي ٚ أٙيت ٚ زِجؿتٍي ثٝ ٔحيٍ پبضن قٙبذتٝ قس٘س. ٘تبيح تحّيُ ٔسَ ٔٗبزالت ؾبذتبضي ٘كبٖ ٔي-آضأف، اضظـ تبضيري
ي، تأثيط ٔثجت ٞبي شاتي، آضأف ٔحيٍ پبضن ثط ٔيعاٖ ضيبيت، ٚ ٌكٛزٜ ثٛزٖ ٔحيٍ پبضن ثط ٔيعاٖ ؾطظ٘سٌوٝ اظ ٔيبٖ ظيطويفيت

ٞبي ٔطتجٍ ثب اؾتفبزٜ، تؿٟيالت، لبثّيت زؾتطؾي، لبثّيت اؾتفبزٜ، تٙٛٔ فٗبِيت ٚ ٍٟ٘ساضي ٔحيٍ ٔٗٙبزاضي زاض٘س. ٕٞچٙيٗ ظيطويفيت
ثبقٙس. ِٚي تؿٟيالت لبثّيت زؾتطؾي ٚ لبثّيت اؾتفبزٜ ثٝ َٛض ٔثجت ٔٗٙبزاضي تأثيطٌصاض ٔي ضيبيت ٔيعاٖ زض وٝ قس٘س قٙبذتٝ پبضن 

ثبقس. ٕٞچٙيٗ اظ ٕ٘ي ي ويفي ٔطتجٍ ثب اؾتفبزٜ تأثيطٌصاضٞيچ ٔؤِفٝ ؾطظ٘سٌي ٔيعاٖ زض حيٍ پبضن تأثيط ٔٙفي ٔٗٙبزاضي زاضز ٚٔ
ٞبي قٙبذتي ٔب٘ٙس ثبٚضٞب ٚ تٛاٖ ثٝ َيفي اظ ٔؤِفٌٝصاض٘س ٔيي ٔٛضز ُٔبِٗٝ تأثيط ٔيٞبٞبي ويفي پبضنفطآيٙسٞبيي وٝ ثط ازضان ٔؤِفٝ

قٛز َطاحبٖ ٚ ٞبي تٟٗس اقبضٜ وطز. پيكٟٙبز ٔيٞبي ٖبَفي ٚ ٔؤِفٝٞبي زؾتطؾي، ٔؤِفٝي غيطقٙبذتي ٔب٘ٙس ٔؤِفٝٞبٔؤِفٝ ٞب، تبٍ٘طـ
ضيعي اؾتفبزٜ ٞبي ويفي/ازضاوي تأييس قسٜ زض ايٗ پػٚٞف زض َطاحي ٚ ثط٘بٔٝضيعاٖ فًبٞبي ؾجع قٟطي ٖالٜٚ ثط ايٙىٝ اظ ٔؤِفٝثط٘بٔٝ

ٞبي قٙبؾبيي قسٜ ٘يع زض ٞب تساثيطي اتربش وٙٙس وٝ ؾبيط ٔؤِفٝء ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ پيطأٖٛ پبضنوٙٙس، ثطاي اضتمبٔي
ي تأثيط ٖٛأُ ازضان ٌطزز زض تحميمبت آتي ٖالٜٚ ثط ُٔبِٕٗٝٞچٙيٗ پيكٟٙبز ٔي تطي زاقتٝ ثبقٙس.ٞبي آتي ثتٛا٘ٙس ٘مف ٔؤثطيپبضن

ٞبي ٘عزيه ٕ٘ٛزٖ ازضان ويفيت ٚ ٚالٗيت ٔٛخٛز ويفيت ي قيٜٛاظ فًبي ؾجع، ثٝ ُٔبِٗٝ ويفيت ٔؤثط ثط ضيبيتٕٙسي ٚ ؾطظ٘سٌي
ٞبي تحميك حبيط، ٖسْ ٞبي ٔٛضزي ٔتٙٛٔ تط ثٝ نٛضت ليبؾي نٛضت پصيطز. اظ ٔحسٚزيتپطزاذتٝ قٛز. ٔكبثٝ ايٗ پػٚٞف ثط ٕ٘ٛ٘ٝ

ثبقس. ٕٞچٙيٗ ثبيس ذبَط٘كبٖ قس وٝ ايٗ ي ُٔبِٗبت ٔمُٗي ٔيٞبثبقس وٝ اظ ٔحسٚزيتٚٞٛايي ٔيأىبٖ ثطضؾي تأثيطات فهّي ٚ آة
 ثبقس. ؾبَ ٔي 16ُٔبِٗٝ ٚ فٛانّي وٝ زض ٘ٓط ٌطفتٝ قسٜ  ثطاي افطاز ثبالي 
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 سِؿبظي ٚيٕ ٔٛخٛز ثب اؾتفبزٜ اظ ٔ پصيطي قٟطي ثطثيط فبوتٛضٞبي ظيؿتأ(. ت1399. )ؿٗح ،احٕسظازٜ ٚ ّيٖ ،پٙبٞي ِٟبْ؛ا ،آؾيبثب٘ي پٛض
 ،ضيعيّٖٕي خغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ي٘كطيٝ. (ُٔبِٗٝ ٔٛضزي: ٔٙبَك زٍٞب٘ٝ وال٘كٟط تجطيع)ضٚـ حسالُ ٔطثٗبت خعئي  ٔٗبزالت ؾبذتبضي ثب

24(73)، 23–46. 
 

 إٞيت. -ٞبي قٟط اٞٛاظ ثب ٔسَ ضيبيت(. اضظيبثي ٖٛأُ ٔؤثط ثط ٔيعاٖ ضيبيت ٔطزْ اظ پبضن1397. )ٟبضث ،حجيجيبٖ ٚ حٕسا ،پٛضاحٕس
 .80–61 ،(2)8 ،ضيعي فًبيي )خغطافيب(ثط٘بٔٝ

 

 ( .1398پٛضٔحٕسي، ٔحٕسضيب. ضٚؾتبيي، قٟطيٛض. اؾسي، احٕس). ُٝي ي آٖ ثب ا٘تربة ٘ٛاحي ٔؿىٛ٘ي )ُٔبِٗٝثطضؾي ؾطظ٘سٌي ٚ ضاث
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 ٛ74-63، 6، قٕبضٜ 4ؾبَ  ،٘كطيٝ ٞٛيت قٟطثط ثط ؾطظ٘سٌي فًبٞبي قٟطي. ؤ(. ٖٛأُ 1389ٔ. )ٛيس٘ ،ضيٛا٘يؾٗيسي ٚ طيٓٔ ،ذؿت. 
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 .248–227 ،(53)18 ،ي ضاٞجطز٘كطيٝ

 

 فبظي ُٔٙك ضٚـ ثٝ قٟطي ؾجع فًبي يوبضثط يثٟيٙٝ ٌعيٙي ٔىبٖ ثط تحّيّي(. 1397. )ظٞطا فط، وبّٔي ٚ ٟطيٛضق ،ضٚؾتبيي ٕٝ٘ٛ٘ 
 .115–99 ،(63)22 ،پػٚٞكي خغطافيب ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي-٘كطيٝ ّٖٕي. عقٟط تجطي 8 ُٔٙمٝ: ٔٛضزي

 

 ٔحٛض ثط ضيبيت قغّي ٚ ؾطظ٘سٌي ؾبوٙبٖ.-ٞبي قغّي ضقس(. تأثيط قطوت زض ٘كؿت1390. )حٕسضيبٔ ،ٖبثسي يٛاٖ ٚض ،ؾٗبزت  
 .109–85 ،(8)3 ،ؾبظٔب٘ئكبٚضٜ قغّي ٚ  يفهّٙبٔٝ

 

 َٕٔٗبضي ٚ ٞبي ٖبُٔ ايدبز ؾطظ٘سٌي ؾبوٙيٗ فًبٞبي ظيؿتي. (. ٔؤِف1396ٝ) يسٜ اقطف.ؾ ،ؾبزات ٚ حٕسنبزقٔ ،َبٞطَّٛٔ ز
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