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و عوامل موثر بر توسعه آن با  یورزش یگردشگر تیبر وضع یلیتحل

(سی: شهرستان تبری)نمونه مورد یو محل یومب یها یبر باز دیتاک  

 
 

 

 1هلیحِ گل سادُ

2هػطفی هیزآبادی
 

 چکیدُ

ٞاي  ٞسف اظ ايٗ پژٚٞص تطضسي ٚ تثييٗ ٚضؼيت ٚ سغح تٛسؼٝ ٚ تطٚيذ ٌطزضٍطي تاظي
تطيٗ ػٛأُ احطٌصاض زض ايٗ ظٔيٙٝ  تٛٔي ٚ ٔحّي زض ضٟطستاٖ تثطيع ٚ ٕٞچٙيٗ سٙزص ٟٔٓ

ٔٙظٛض  يّي است. تٝا٘زاْ ٌطفتٝ ٚ ضٚش آٖ تٛغيفي ٚ تحّ 1395تاضس. ايٗ تحميك زض ساَ  ٔي
ٞاي ٔس٘ظط تحميك، اظ ضٚش ٔيسا٘ي ٚ تٛظيغ  ٚتحّيُ ٞاي ٔٛضز ٘ياظ رٟت تزعيٝ آٚضي زازٜ رٕغ

٘فط اظ واضضٙاساٖ ٚ ٔترػػاٖ ٔطتٛط استفازٜ ضسٜ است. الظْ تٝ شوط است  103پطسطٙأٝ تيٗ 
 SPSSافعاض  ٞا اظ ٘طْ ٚ تطاي ا٘زاْ سايط آظٖٔٛ PLSافعاض  رٟت ا٘زاْ ٔسَ ٔؼازالت ساذتاضي اظ ٘طْ

ٚ تاضتّت، ٘طاٖ  KMOٞاي آِفاي وطٚ٘ثاخ،  تٟطٜ ٌطفتٝ ضسٜ است. سٙزص ا٘زاْ ضسٜ تٛسظ آظٖٔٛ
تاضٙس. ٘تايذ تٝ  اي ٔٙاسثي تطذٛضزاض ٔي ٌيطي ضسٜ اظ پايايي ٚ ضٚايي ساظٜ زاز وٝ ٔتغيطٞاي ا٘ساظٜ

ػٙٛاٖ ٘ماط لٛت ٔٙغمٝ زض  تٝرع ػٛأُ ٔحيغي وٝ  ٘طاٖ زاز وٝ تٝ T.testزست آٔسٜ اظ آظٖٔٛ 
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ٞا،  تاضٙس، زض سايط ضاذع ٞاي تْٛ ٚ ٔحّي ٔغطح ٔي ظٔيٙٝ تٛسؼٝ ٚ تطٚيذ ٌطزضٍطي تاظي
تاضس. ٕٞچٙيٗ ٘تايذ تطٌطفتٝ اظ  ضٟطستاٖ تثطيع تا ٚضؼيت ٘أغّٛب ٚ ٘اظِي زض ايٗ ظٔيٙٝ ضٚتطٚ ٔي

 ٔٙاتغ تأيٗ ٚ ٌصاضي ي سطٔايٝٔتغيطٞاعٛض ٔطاتٟي،  ٔسَ ٔؼازالت ساذتاضي ٚ آظٖٔٛ فطيسٔٗ، تٝ
ػٙٛاٖ احطٌصاضتطيٗ ٚ  ٌطزضٍطي ٚ ػٛأُ ٔحيغي ضا تٝ ٔرتّف تاسيسات ٚ ٞا ٔاِي، ظيطساذت

ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضٟطستاٖ  تٛا٘ٙس ٔٛرة ضٚ٘ك ٚ تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي تطيٗ ػٛأّي وٝ ٔي ٟٔٓ

 .ساظ٘س تثطيع ضٛ٘س ضا ٔطرع ٔي

 ّای بَهی ٍ هحلی. باسی -ِتَسع -: گزدضگزی ٍرسضیٍاصگاى کلیدی

 

 هقدهِ

غٙؼت ٌطزضٍطي زض ز٘يا يىي اظ ٔٙاتغ ٟٔٓ زضآٔس ٚ اظ رّٕٝ ػٛأُ ٔٛحط تط تثازالت 
اي زاضز  تطيٗ غٙؼت ذسٔاتي رٟاٖ رايٍاٜ ٚيژٜػٙٛاٖ ٌستطزٜ فطٍٞٙي تيٗ وطٛضٞاست ٚ تٝ

اظپيص ٔٙافغ ٚ  ضٚ تسياضي اظ وطٛضٞا زض ضلاتتي ٘عزيه ٚ فططزٜ زض پي افعايص تيص اظ ايٗ
 (. أطٚظ268ٜ: 1394ٕٞىاضاٖ،  ػثساهلل ظازٜ ٚ) إِّّي ٞستٙس ػٛايس ذٛز اظ ايٗ فؼاِيت تيٗ

 وٝ تاضس ٔي ذٛزضٚساظي ٚ ٘فت اظ تؼس رٟاٖ ساظ پَٛ غٙؼت سٛٔيٗ ٌطزضٍطي، غٙؼت
 زض آٖ زضغس 20 فمظ ٚ غٙؼتي وطٛضٞاي زض ز٘يا ٌطزضٍطي رطياٖ ايٗ اظ زضغس 80

 (.94: 1396زٞس )پيص تٟاض ٚ ٕٞىاضاٖ،  ٔي ضٚي تيغيطغٙؼ وطٛضٞاي

ٞا فضاي تزّي لسضت التػازي، ارتٕاػي ٚ فطٍٞٙي ٚ تاظٚي حطوتي ضٟطٞا ٚ استاٖ
ضيعي تطاي فضاٞاي ضٟطي ٚ استا٘ي ضٛ٘س. أطٚظٜ ٔسيطيت ٚ تط٘أٝٞا ٔحسٛب ٔيزِٚت

ٞاي تسٚيٗ ضسٜ، ٔحطن طاتژييافتٝ زاضز تا تا اتعاضٞا ٚ است ٞاي پٛيا ٚ ٘ظاْ٘ياظ تٝ زيسٌاٜ
ٞا ٞا يافتٗ پتا٘سيُضٙاسايي تٛزٜ ٚ زض رٟت پيطثطز اٞساف تحطيه ضٛ٘س. اظ رّٕٝ ٔحطن

تاضس )تالِي ٚ ٕٞىاضاٖ، ٞاي استا٘ي زض ٌطزضٍطي ٚ ٌطزضٍطي ٚضظضي ٔيٚ ظطفيت
(. زض ايٗ تيٗ ضٟط تثطيع تٝ زِيُ زاضتٗ ٔٛلؼيت استطاتژيىي ٕٞچٖٛ 100-87: 1391

ٗ ٔعضٞاي ٔطتطن تا وطٛضٞاي آشضتايزاٖ، اضٔٙستاٖ، ٘رزٛاٖ ٚ تطويٝ ٚ ٘يع تٝ ِحاػ زاضت
آيس. تٙٛع الّيٕي ٚ تٛپٌٛطافي تا ٞاي ٟٔٓ وطٛض تٝ ضٕاض ٔيالتػازي رعٚ استاٖ
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ٞاي ا٘ساظٞاي ٔتفاٚت )وٛٞستاٖ، زضت ٚ تياتاٖ( ايٗ استاٖ ضا تثسيُ تٝ يىي اظ لغة چطٓ
عٛضي وٝ ٕ٘ٛزٜ تٝ 2018ٍطي ٚ ٌطزضٍطي ٚضظضي زض ساَ ٟٔٓ تا پتا٘سيُ تاالي ٌطزض

ساظٔاٖ ٕٞىاضي اسالٔي زض ٟٕ٘يٗ وٙفطا٘س ٚظيطاٖ ٌطزضٍطي وطٛضٞاي اسالٔي تثطيع ضا 
ا٘تراب وطزٜ است. وسة  2018ػٙٛاٖ پايترت ٌطزضٍطي وطٛضٞاي اسالٔي زض ساَ  تٝ

س تا تٝ زِيُ زاضا تٛزٖ آحاض وٙايٗ ػٙٛاٖ تطاي ضٟط تثطيع ٚ وطٛض ايطاٖ فطغتي ضا فطاٞٓ ٔي
ٞاي ٔرتّف تٛٔي ٚ ٔحّي ٚ ساتمٝ تاستا٘ي ٚ تاضيري ٚ ٌطزضٍطي ٔتٙٛع ٕٞچٙيٗ ٚضظش

ٞا ظٔيٙٝ تٛسؼٝ ٌطزضٍطي ٚ ٌطزضٍطي ٞا تا ٔؼطفي ايٗ پتا٘سئُتٕازي زض ايٗ ٚضظش
ٔىا٘ات ٞايي وٝ ٘ياظ تٝ اإِّّي فطاٞٓ آٚضز. ٚضظش ٚضظضي ضا تا ٌستطش تؼأالت ّٔي ٚ تيٗ

 -رٛا٘اٖ -تٛا٘س تٛسظ افطاز ٔرتّف )وٛزواٖتطيٗ ٞعيٙٝ ٔيچٙسا٘ي ٘ساضتٝ ٚ تا وٓ
ٞا، ٞاي ظيازي وٝ زاضز زض لاِة رطٙٛاضٜتعضٌساالٖ ٚ حتي سإِٙساٖ( تٝ ػّت رصاتيت

ٔساتمات ٚ ضٚيسازٞاي ٚضظضي، ٌطزضٍطاٖ ٚضظضي ظيازي ضا اظ ضٟطٞاي ٔرتّف حتي تا 
 ٞا ٚ ٔساتمات رصب ٕ٘ايس٘ماط ٔرتّف ز٘يا تٝ سٕت ايٗ رطٙٛاضٜ ايزاز تستطٞاي الظْ اظ

ٞاي تٛٔي  تٙاتطايٗ ٞسف اظ ا٘زاْ پژٚٞص تطضسي ٚ تحّيُ رايٍاٜ فؼّي ٚ آتي تطٌعاضي تاظي
 تاضس.ٔحّي زض ضٚ٘ك ٌطزضٍطي ٚ ذػٛغا ٌطزضٍطي ٚضظضي زض ضٟط تثطيع ٔي

 پیطیٌِ پضٍّص

ٞص ٞاي ذاضري ٚ زاذّي ٔطتثظ تا ٔٛضٛع اظ پژٚٞايي زض ايٗ ترص تٝ ٔؼطفي ٕ٘ٛ٘ٝ
 پطزاذتٝ ٔي ضٛز.

تٝ « ٞاي سٙتي ٚ ٘مص آٖ زض آيٙسٜ ٚضظش ٚضظش»( زض تحميمي تا ػٙٛاٖ 2005) 1پآِ
ٞاي فيعيىي زاضاي ٔحتٛيات الظْ ٞاي سٙتي تطاي آٔٛظشايٗ ٘تايذ زست يافت وٝ ٚضظش

زٟيعات ذاظ ٘ياظ ٘ساض٘س زٞٙس تٝ تٞستٙس چٖٛ فطًٞٙ ٔٙغمٝ ضا تٝ وٛزواٖ آٔٛظش ٔي
ٞاي تؼس ٞٓ زاضا ٞاي ٔحّي ضا زاض٘س ٚ تٛا٘ايي ا٘تماَ تٝ ٘سُياتي تٝ رطٙٛاضٜ تٛا٘ايي ضاٜ

زض وطٛض « ٌطزضٍطي ٚضظضي»( پژٚٞطي ضا تا ػٙٛاٖ 2015ٚ ٕٞىاضاٖ ) 2ٌٛظاِٛا تاضس. ٔي
ضي زض ضٚسيٝ تٝ ا٘زاْ ضسا٘س٘س. ٘تايذ ايٗ پژٚٞص ٘طاٖ زاز وٝ تٛسؼٝ ٌطزضٍطي ٚضظ
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سغٛح ٔرتّف زاذّي ٚ ذاضري اضتثاط ٔستميٕي تا ٔيعاٖ سطٔايٝ ٌصاضي ٚ ٘حٜٛ ترػيع 
ٔٙاتغ زاضز. ٕٞچٙيٗ ٔطرع ضس وٝ زض ايٗ تيٗ تطٌعاضي تٛضٞاي ٌطزضٍطي ٚضظضي ٔي 
تٛا٘س ضٕاض ظيازي اظ تاظزيسوٙٙسٌاٖ ضا تٝ ضٚيسازٞاي ٚضظضي ٚ استفازٜ اظ أىا٘ات ٔٛرٛز 

پژٚٞطي پيطأٖٛ »ٞاي حاغُ اظ تحميك ذٛز تا ػٙٛاٖ  ( زض يافت1378ٝرّة ٕ٘ايس.واضف )
تٝ ايٗ ٘تايذ زست يافت وٝ اٞساف اغّي ٚ ٟٔٓ « ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي آشضتايزاٖ غطتي تاظي
ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضا افعايص سطػت، لسضت ٚ استمأت تس٘ي، تٟثٛز ٞا ٚ ٚضظشتاظي

حس ٕٞىاضي ٚ تؼاٖٚ، تٛسؼٝ اػتٕاز ٚاوٙص ٚ چاتىي، ضٚحيٝ ضزاػت ٚ ٔماٚٔت ٚ تمٛيت 
( 1390ضزاػي ٚ ٕٞىاضاٖ ) زا٘س.تٝ ٘فس زض ٟ٘ايت پط وطزٖ اٚلات فطاغت ٚ تيىاضي ٔي

ضيعي ضاٞثطزي ٌطزضٍطي ٚضظضي استاٖ ٔاظ٘سضاٖ تا  عطاحي تط٘أٝ»عي تحميمي تا ػٙٛاٖ 
ػٙٛاٖ  اظٟاض زاضتٙس وٝ ٔٛلؼيت رغطافيايي ٔساتمات تٝ« ٞسف تؼييٗ ٘ماط ضؼف ٚ لٛت

تطيٗ ِٔٛفٝ ٞاي ٔاتطيس  إٞيت ٚ٘مُ ٌطزضٍطاٖ ٚضظضي وٓ تطيٗ فاوتٛض ٚ سيستٓ حُٕ ٟٔٓ
 SWOT( پژٚٞطي ضا تا 1397ٌُ ظازٜ ٚ ٕٞىاضاٖ ) ضس٘س. ضا زض ايٗ تحميك ضأُ ٔي

تا « ٚضظضي ٌطزضٍطي تٛسؼٝ زض اضسثاضاٖ ٔٙغمٝ ظيطساذتٟاي ٘مص تطضسي »ػٙٛاٖ 
 ٟٕٔتطيٗ وٝ زاز ايٗ پژٚٞص ٘طاٖ اْ ضسا٘س٘س. ٘تايذتٝ ا٘ز SWOTاستفازٜ اظ ٔسَ 

 ٌصاضيسطٔايٝ ٚرٛز تٟسيس، ٟٕٔتطيٗ وطٛض، ضٕاَ زض اضسثاضاٖ ٔٙغمٝ تٛزٖ ٔطظي فطغت،
 ارتٕاػي أٙيت لٛت، ٟٕٔتطيٗ ٚضظضي، ٌطزضٍطي حٛظٜ زض ٕٞسايٝ وطٛضٞاي زض ٚسيغ

 تاسيسات ٚ تأىا٘ا وٕثٛز ٞٓ ضؼف ٟٕٔتطيٗ ٚ ٚضظضي ٞايضلاتت تطٌعاضي رٟت
 ٞاي ظيطساذت ٔٛلؼيت تٝ تٛرٝ تا. تاضس ٔي ٔٙغمٝ زض ٔغّٛب استا٘ساضز ٚضظضي تفطيحي

 آٖ اظ پس ٚ حسالُ-حساوخط ضاٞثطزٞاي ذاضري، ٚ زاذّي ٔاتطيس زض ٔٙغمٝ ٌطزضٍطي
 .ضٛز ٔي تؼييٗ ٔٙغمٝ اغّي ٞاي اِٚٛيت ػٙٛاٖ تٝ حساوخط-حساوخط ضاٞثطزٞاي

 هباًی ًظزی

ٚ ٔفاٞيٓ آٖ تؼاضيف ٔتؼسزي اضائٝ ضسٜ است أا تؼطيف ساظٔاٖ  زضتاضٜ ٌطزضٍطي
رٟاٍ٘طزي يا »وٙس تط است وٝ تياٖ ٔي ضسٜ رٟا٘ي رٟاٍ٘طزي زض ايٗ ظٔيٙٝ ضٙاذتٝ

ٌطزضٍطي، ٔزٕٛػٝ واضٞايي است وٝ فطز زض ٔسافطت ٚ زض ٔىا٘ي ذاضد اظ ٔحيظ ٔػٛض 
وطس ٚ ٞسف آٖ ٌصضا٘سٖ اٚلات زٞس ايٗ ٔسافطت تيص اظ يه ساَ عَٛ ٕ٘يذٛز ا٘زاْ ٔي
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اي، ٔؼاِزٝ  ٞاي ضغّي ٚ حطفٝفطاغت، تفطيح ٚ سطٌطٔي، زيساض تا زٚستاٖ ٚ آضٙاياٖ، فؼاِيت
: 1386، 1)زاس ٚيُ« ٞاي زيٍط استٞاي ٔصٞثي/ ظياضت، فطٍٞٙي ٚ فؼاِيت پعضىي، اٍ٘يعٜ

ٔحيغي،  يستٞايي ٔا٘ٙس ٌطزضٍطي تفطيحي، ظ تٛاٖ تٝ ظيطٔزٕٛػٝ(؛ ٌطزضٍطي ضا ٔي384
 تمسيٓ وطز؛ ٌطا، فطٍٞٙي، ارتٕاػي، ٚضظضي، زضٔا٘ي، ٔصٞثي، تزاضي، سياسي ٚ...عثيؼت

ٞاست ٚ زض ٔياٖ تٙاتطايٗ ٌطزضٍطي الساْ ٌٛ٘ا٘ي زاضز وٝ ٌطزضٍطي ٚضظضي يىي اظ آٖ
ٞاي اذيط زض سغح  تطيٗ ضضس ضا زاضتٝ است ٚ زض ساَٞاي ٔرتّف ٌطزضٍطي تيص ترص

تٙاتطايٗ ٚضظش  (؛10: 1389تٛرٝ لطاض ٌطفتٝ است )احسا٘ي ٚ ٕٞىاضاٖ،  رٟا٘ي تسياض ٔٛضز
يىي اظ ػٛأُ اغّي ايزاز اٍ٘يعٜ زض ٌطزضٍطاٖ است تٝ ػثاضت زيٍط ٚضظش يىي اظ 

ٞاي ٟٔٓ ٌطزضٍطاٖ زض حيٗ فطاغت است ٚ ٌطزضٍطي ٚ ٔسافطت ٘يع تا ا٘ٛاع  فؼاِيت
وٛضٙس تا تسٚيٗ  ف ز٘يا ٕٞٛاضٜ ٔيعٛضي وٝ وطٛضٞاي ٔرتّ ٔرتّف ٚضظش ٕٞطاٜ است. تٝ

تطيٗ تٟطٜ ضا اظ ايٗ غٙؼت تعضي ٚ اضظضٕٙس وسة وٙٙس. ٞاي ٔرتّف تيص استطاتژي
ٞاي  ٌطزضٍطي ٚضظضي ضا ٔسافطت اظ ٔحُ الأت تٝ ٔىا٘ي زيٍط تا ٞسف ا٘زاْ فؼاِيت

ٚضظضي تطاي پط وطزٖ اٚلات فطاغت، ضطوت زض يه فؼاِيت ٚضظضي ضلاتتي يا تٕاضاي 
 .( 217: 1393فطاٞا٘ي ٚ ٕٞىاضاٖ، ) وٙٙس. ٞاي ٚضظضي تؼطيف ٔي ِيتفؼا

 ّا هَاد ٍ رٍش

 اعالػات آٚضي رٕغ ضيٜٛ تحّيّي تٛزٜ ٚ تٛغيفي ٘ٛع ضٚش، اظ ِحاػ تٝ حاضط پژٚٞص

تاضس. ايٗ تحميك زض ّٚٞٝ اَٚ تٝ ز٘ثاَ اضظياتي ٚ تحّيُ رايٍاٜ ػٛأُ  ٔي ٔيسا٘ي ٚ اسٙازي
ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ٚضغ ٔٛرٛز است ٚ  ٚ٘ك ٌطزضٍطي تاظيٞاي ٔطتٛط تٝ ض ٚ ضاذع

ٞا زض تٛسؼٝ آتي  زض ّٚٞٝ زْٚ تٝ ز٘ثاَ سٙزص إٞيت ٚ تاحيط ٞطوساْ اظ ػٛأُ ٚ ضاذع
تاضس. تط ايٗ اساس ضٚش  ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ضٟطستاٖ تثطيع ٔي ٌطزضٍطي تاظي

است. تسيٗ تطتية وٝ  ٌطزآٚضي اعالػات تحميك ٔثٙتي تط ضٚش اسٙازي ٚ ضٚش ٔيسا٘ي
اتتسا تٝ ٔٙظٛض ضٙاذت ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغاِؼٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ا٘تراب ٔتغيطٞاي اغّي ٚ لاتُ 

ٞا ٚ ٕٞچٙيٗ ٔماالت ٔطتثظ پطزاذتٝ  ٘أٝ سٙزص رٟت تحّيُ ٔساِٝ، تٝ ٔغاِؼٝ وتة، پاياٖ

                                                           
1
 Doswell 
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ٞاي تٛٔي ٔحّي، پس اظ  ٞاي ٔرتّف اضظياتي ٌطزضٍطي تاظي ضس ٚ پس اظ ضٙاسايي سٙزٝ
الْ ٘ظط اساتيس ٚ واضضٙاساٖ ٔطتثظ تا ٔٛضٛع، ٔتغيطٞاي ٔستمُ ٚ ٚاتستٝ ٔطتٛط تٝ اػ

ٞاي تٛٔي ٔحّي، ا٘تراب ضس٘س. رٟت سٙزص پصيطي  اضظياتي ٚ تحّيُ ٌطزضٍطي تاظي
ٔتغيطٞاي اضاضٜ ضسٜ، پس اظ ٔغاِؼٝ ٔٙاتغ ٔرتّف ٚ ٕٞچٙيٗ اظٟاض٘ظط اساتيس ٚ واضضٙاساٖ 

( ٘طاٖ زازٜ 1ٞط ٔتغيط تؼييٗ ٚ تسٚيٗ ضس٘س وٝ زض رسَٚ )ٔطتٛعٝ، ٌٛيٝ ٞاي ٔطتثظ تا 
ا٘سضواضاٖ  ا٘س. ضاياٖ شوط است رأؼٝ آٔاضي تحميك ضأُ ٔترػػاٖ ٚ زست ضسٜ

ٞا، ساظٔاٖ ٚضظش ٚ رٛا٘اٖ، ٞا ٚازاضات تاتؼٝ ٕٞچٖٛ زا٘طٍاٜ ٌطزضٍطي ٚ ٚضظش اظ ساظٔاٖ
يع ٚ ... وٝ زض ظٔيٙٝ تىٕيُ ضٟط تثط ساظٔاٖ ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ ٌطزضٍطي، ضٟطزاضي والٖ

ٞاي آٔاضي ٘يع تٝ تاضٙس. ٕ٘ٛ٘ٝ ٘فط( ٔي 103پطسطٙأٝ ٕٞىاضي حاضط تٝ ٕٞىاضي تٛز٘س، )
پطسطٙأٝ تيٗ افطاز ٔصوٛض تٛظيغ  103ضٚش تٕاْ ضٕاض ا٘تراب ضس٘س. تط ايٗ اساس تؼساز 

سٙزص لطاض  ضس٘س. ضاياٖ شوط است وٝ ِٔٛفٝ ٞاي ٔغطح ضسٜ زض پطسطٙأٝ اظ زٚ تؼس ٔٛضز
 ٌطفتٙس.

 هَلفِ ّای )گَیِ ّا( سٌجص ضدُ بزای هتغیزّای هستقل هَرد هطالعِ تحقیق -1جدٍل 

 گَیِ ّا هتغیزّا

ٞاي  ٞا ٚ ظطفيت راشتٝ
ٔٛرٛز زض ٔٙغمٝ زض 

ٞاي تٛٔي  ظٔيٙٝ تاظي
 ٚ ٔحّي

سٜ زض ٞاي تٛٔي ٔحّي ضاذتٝ ض ٚرٛز تاظي -2ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٛرٛز زض ٔٙغمٝ  تٙٛع زض تاظي -1
 ٞا تاظي ٚرٛز -4ٞاي تٛٔي ٔحّي ظ٘سٜ ٚ فطأٛش ٘طسٜ  ٚرٛز تاظي -3اي، ّٔي ٚ فطأّي  ٔمياس ٔٙغمٝ

اذتػاغي  ٞيات ٞاي ٚ ٔستمُ فسضاسيٖٛ تٛزٖ زاضا-5فػَٛ ٔرتّف ساَ  ٔرػٛظ ٞاي ٚضظش ٚ
 ّٔي اي، غمٝٔٙ ٔحّي، ٞا رطٙٛاضٜ لاِة ٞاي تٛٔي ٔحّي زض تاظي ا٘زاْ -6ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي  تطاي تاظي

ٚ  سٙي ٔرتّف ٞاي ٌطٜٚ پٛضص -8تطٌعاضي ٔساتمات ضسٕي زض لاِة تمٛيٓ ساِيا٘ٝ  -7فطأّي  حتي ٚ
ٞا ٚ فضاٞاي رصاب )تٝ  ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ٔحيظ ا٘زاْ تاظي -9ٞا(  ٚرٙسي تاظي رٙسي )تٙٛع سٙي

 ِحاػ تػطي ٚ آب ٚ ٞٛايي(

ٞا ٚ  ظيطساذت
تاسيسات ٔرتّف 

 ٌطزضٍطي

ٚاحسٞاي پصيطايي  -4زفاتط ذسٔات ٔسافطتي  -3ضا ٜ ٞاي زستطسي  -2 ٞا ٚ پايا٘ٝ ٚ٘مُ حُٕ -1
ٞاي الأتي  ٔزتٕغ-7زستي  ٞاي غٙايغ فطٚضٍاٜ-6 ٞا ٚاحسٞاي الأتي ٚ ٞتُ-5ٞا  ضاٞي ٚ ضستٛضاٖ تيٗ

 ٞاي زِٚتي زستٍاٜ

ٍ٘طش ٚ ٌطايص رأؼٝ 
ٔيعتاٖ ٘سثت تٝ ضٚ٘ك 

ٞاي  ٌطزضٍطي تاظي
 حّيتٛٔي ٔ

ٔيعاٖ تطذٛضز ٚ تؼأُ ضفتاضي ٔٙاسة رأؼٝ ٔيعتاٖ تا ٌطزضٍطاٖ )اتطاظ ذطٙٛزي رأؼٝ ٔيعتاٖ اظ  -1
ٞاي ٔرتّف ٔا٘ٙس اسىاٖ، تغصيٝ،  ٕٞىاضي رأؼٝ ٔيعتاٖ تا ٌطزضٍطاٖ زض ظٔيٙٝ -2حضٛض ٌطزضٍطاٖ( 

ٍي رأؼٝ ٔيعتاٖ تا ٔيعاٖ ا٘ؼغاف ٚ ا٘غثاق فطٞٙ -3ٞاي ٔحيغي ٚ ٔىا٘ي  ضفغ احتيارات ٚ ضإٞٙايي
ٔيعاٖ ا٘ؼغاف ٚ ا٘غثاق فطٍٞٙي رأؼٝ ٔيعتاٖ تا ٌطزضٍطاٖ ٔرتّف  -4ٌطزضٍطاٖ ٔرتّف زاذّي 

 ذاضري
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تطٚيذ  تثّيغ ٚ

ٞاي تٛٔي ٔحّي  تاظي
 ٔٙغمٝ

تثّيغات ٔٙاسة  -2ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٙغمٝ اظ سٛي ضازيٛ ٚ تّٛيعيٖٛ  تثّيغات ٔٙاسة ٚ ضايستٝ تاظي -1
تثّيغات  -3ٞا ترػػي  ٘أٝ ٞا ٚ ٚيژٜ ٘أٝ ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٙغمٝ اظ سٛي ضٚظ٘أٝ، ٞفتٝ تاظي ٚ ضايستٝ

تثّيغات  -4 ٞاي ايٙتط٘تي ٞا ٚ ٚتالي ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٙغمٝ تٝ اظ سٛي سايت ٔٙاسة ٚ ضايستٝ تاظي
تٝ ٚ ضايس تثّيغات -5ٞاي ارتٕاػي  ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٙغمٝ اظ سٛي ضثىٝ ٔٙاسة ٚ ضايستٝ تاظي

(  …ٞا، پرص تطاوت ٚ فضاي ٔتطٚ، اتٛتٛسٞاي ٔحيغي ) اظ سٛي ضسا٘ٝٞاي تٛٔي ٔحّي  ٔٙاسة تاظي
ٞاي ٟ٘ازٞاي آٔٛظضي ٚ ارطايي ٔا٘ٙس ٔساضس،  ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض تط٘أٝ ٌٙزا٘سٖ تطٚيذ تاظي-6

 ٞا، ٔيطاث فطٍٞٙي ٚ اضضاز ٚ تثّيغات اسالٔي زا٘طٍاٜ

ٌصاضي ٚ تأيٗ  سطٔايٝ
ٔاِي تطاي تٛسؼٝ  ٔٙاتغ

ٌطزضٍطي تٛٔي 
 ٔحّي

ٌصاضي اظ سٛي  سطٔايٝ -2تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تٛٔي ٔحّي  ترص زِٚتي تطاي ٌصاضي اظ سٛي سطٔايٝ -1
تٛسؼٝ  غٛضت ٔطاضوتي تطاي ٌصاضي تٝ سطٔايٝ -3تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تٛٔي ٔحّي  ترص ذػٛغي تطاي

 ٌطزضٍطي تٛٔي ٔحّي

ا٘ساظٞا ٚ ٔٙاظط ظيثاي عثيؼي زض ٔٙغمٝ  ٚرٛز چطٓ -2ٚٞٛاي ٔٙاسة  ٝ اظ الّيٓ ٚ آبتطذٛضزاضي ٔٙغم -1 ػٛأُ ٔحيغي ٔٙغمٝ
ٔيعاٖ  -4ٞاي ٞٛا، آب، غٛتي، تػطي، ظتاِٝ ...(  ويفيت ٔحيظ اظ ِحاػ ٔٙاتغ ٚ ػٛأُ آاليٙسٜ )آِٛزٌي-3

 ٞا ٚ ... ٞتُ، ٞا الأتٍاٜ، ٚ٘مُ حُٕتطاتطي ٚ سياسي، ارتٕاػي،  ٘ظط اظ أٙيت ٔٙغمٝ

ٔٙظٛض سٙزص ٚضؼيت ٚ رايٍاٜ فؼّي ِٔٛفٝ ٞاي ٔطتٛط تٝ تٛسؼٝ  سٙزص تٝ يه
ٔٙظٛض  ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ضٟطستاٖ تثطيع ا٘زاْ ٌطفت ٚ سٙزص زْٚ تٝ ٌطزضٍطي تاظي

ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي  سٙزص إٞيت ٞط يه اظ ِٔٛفٝ ٞاي ٔصوٛض زض تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي
تط اظ عطيك  واض زستياتي تٝ ٘تايذ زليكا٘زاْ ضس وٝ ٞسف اظ ايٗ  زض ضٟطستاٖ تثطيع

٘مص ٚ إٞيت ٔتغيطٞاي ٔٛضز ٔغاِؼٝ، اظ زٚ ضٚش ٔؼازالت ساذتاضي  ٔطرع ضسٖ ٔيعاٖ
افعاضٞاي  تاضس. ٘طْ اي فطيسٔٗ ٚ ٔمايسٝ ٘تايذ حاغُ اظ زٚ ضٚش ٔصوٛض ٔي ٚ آظٖٔٛ ضتثٝ

 SPSSافعاض  ا زض ٘طْتاضٙس. تسيٗ تطتية، اتتس ٔي SPSS  ٚPLSٔٛضز استفازٜ زض ايٗ پژٚٞص 
تٝ سٙزص پايايي پطسطٙأٝ تا استفازٜ اظ آظٖٔٛ آِفاي وطٚ٘ثاخ ٚ سٙزص وفايت حزٓ 

ٚ تاضتّت الساْ  KMOٞاي  واض ٌيطي آظٖٔٛاي پطسطٙأٝ تا تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٕٞچٙيٗ ضٚايي ساظٜ
ٞاي ٔطتٛعٝ تٝ ٌطزضٍطي  ضسٜ است. سپس رٟت سٙزص ٚضؼيت ٚ سغح ضاذع

ٌيطي  اي ٔستمُ تٟطٜ ته ٕ٘ٛ٘ٝ t.testّي زض ضٟطستاٖ تثطيع اظ آظٖٔٛ ٞاي تٛٔي ٚ ٔح تاظي
، اتتسا تاض PLSافعاض  ضسٜ است. زض ٌاْ تؼسي ٘يع تا استفازٜ اظ ٔسَ ٔؼازالت ساذتاضي زض ٘طْ

زاضي احطات  ٞا زض ٔتغيطٞاي ٔستمُ ٚ سپس ٔيعاٖ ٚ ٔؼٙي ته ٌٛيٝ ٞا ٚ ضاذع ػأّي ته
ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضٟطستاٖ تثطيع،  ط تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظيٞطوساْ اظ ٔتغيطٞاي ٔستمُ، ت

افعاض  اي فطيسٔٗ زض ٘طْ ػٙٛاٖ ٔتغيط ٚاتستٝ، سٙزص ضسٜ است. زض آذط ٘يع اظ آظٖٔٛ ضتثٝ تٝ
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SPSSٝٔٙظٛض سٙزص إٞيت ٞطيه اظ ٔتغيطٞاي ٔٛضز ٔغاِؼٝ زض تٛسؼٝ ٌطزضٍطي  ، ت
  ست.ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضٟطستاٖ تثطيعاستفازٜ ضسٜ ا تاظي

 قلوزٍ پضٍّص

 پط عٛضيىٝ تٝ. تاضس ٔي ضطلي آشضتايزاٖ استاٖ ٞاي ضٟطستاٖ اظ يىي تثطيع ضٟطستاٖ
 ػطؼ زض رغطافيايي ٔرتػات ٘ظط اظ ٚ ضٛز ٔي وطٛض غطب ضٕاَ ضٟطستاٖ تطيٗ رٕؼيت
 زليمٝ 51 ٚ زضرٝ 45 ضطلي عَٛ زض ٚ زليمٝ 29 ٚ زضرٝ 38 تا زليمٝ 42 ٚ زضرٝ 37 ضٕاِي

(. 1)ضىُ  (.205 ،1392 ٕٞىاضاٖ، ٚ ضطيفي) است ٌطفتٝ لطاض زليمٝ 40 ٚ زضرٝ 46 تا
 1340ٞايي آظاز  ويّٛٔتطٔطتغ تٛزٜ ٚ اضتفاع آٖ اظ سغح آب 19/2167ٔساحت ايٗ ضٟطستاٖ 

ضٚز ٚ زضٜ آري چاي لطاض  تاضس. ايٗ ضٟط زض رٍّٝ ٚسيغ ٚ زض تستط ٔاليٓ ٟٔطاٖ ٔتط ٔي
: 1385ضٚستايي ٚ ساضي غطاف، ) ٔتطٔطتغ ٚسؼت زاضزويّٛ 300ٌطفتٝ وٝ ايٗ رٍّٝ حسٚز 

 1773033تطاتط تا  1395(. رٕؼيت ايٗ ضٟطستاٖ تطحسة ٌعاضش ٔطوع آٔاض زض ساَ 112
. تاضس ئ. ٔطوع ضٟطستاٖ تثطيع ٚ ٕٞچٙيٗ استاٖ آشضتايزاٖ ضطلي، ضٟط تثطيع تاضس ئ

 ٚ ٞطيس ٞايٖ ضٟطستا تا ضطق سٕت اظ ٚضظلاٖ، ضٟطستاٖ تا ضٕاَ سٕت اظ تثطيع
 ضٟطستاٖ تا رٙٛب سٕت اظ ٚ اسىٛ ٚ ضثستط ٞاي ضٟطستاٖ تا غطب سٕت اظ آتاز، تستاٖ
  .است ٔطظ ٞٓ ٔطاغٝ
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 : هَقعیت ضْزستاى تبزیش در استاى ٍ کطَر1ضکل 

 ٍ بحث  ّا یافتِ

اي سٛاالت سٙزص ضسٜ تا استفازٜ اظ  زض ايٗ ترص اتتسا ٘تايذ پايايي ٚ ضٚايي ساظٜ
 (3ٚ  2ضٛز )رساَٚ  اضائٝ ٔيٚ تاضتّت   KMOآِفاي وطٚ٘ثاخ ٚ  ٞاي آظٖٔٛ

 ًتایج آسهَى آلفای کزًٍباخ -2جدٍل 

تعداد  هتغیز

 هَلفِ ّا

 آلفای کزًٍباخ

سٌجص اٍل )ٍضعیت 

 هَلفِ ّا(

سٌجص دٍم 

 )اّویت هَلفِ ّا(

 ظٔيٙٝ زض ٔٙغمٝ زض ٔٛرٛز ٞاي ظطفيت ٚ ٞا راشتٝ
 ٔحّي ٚ تٛٔي ٞاي تاظي

9 862/0 857/0 

 926/0 828/0 7 ٌطزضٍطي ٔرتّف تاسيسات ٚ ٞا ظيطساذت

 ضٚ٘ك تٝ ٘سثت ٔيعتاٖ رأؼٝ ٌطايص ٚ ٍ٘طش
 ٞاي تاظي ٌطزضٍطي

4 770/0 853/0 

 932/0 895/0 6 ٔٙغمٝ ٔحّي تٛٔي ٞاي تاظي تطٚيذ ٚ تثّيغ

 تٛسؼٝ تطاي ٔاِي ٔٙاتغ تأيٗ ٚ ٌصاضي سطٔايٝ
 تٛٔي ٌطزضٍطي

3 888/0 890/0 

 787/0 821/0 4 ٔٙغمٝ ٔحيغي أُػٛ
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زٞس، ٔمساض آِفاي وطٚ٘ثاخ تٕأي ٔتغيطٞا زض  ( ٘طاٖ ٔي2وٝ ٔٙسضرات رسَٚ ) ٕٞچٙاٖ
 است وٝ ايٗ ٔمازيط ٘طاٖ اظ پايايي ٔٙاسة پطسطٙأٝ زاضز. 7/0ٞط زٚ سٙزص تاالتط اظ 

 ٍ بارتلت KMOّای  ًتایج آسهَى -3 جدٍل

 آسهَى بارتلت KMO ضاخع 

 يزاض ئؼٙسغح  زضرٝ آظازي ىٛضواي اس

 000/0 528 237/2681 641/0 سٙزص اَٚ )ٚضؼيت ِٔٛفٝ ٞا(

 000/0 528 076/3295 846/0 سٙزص زْٚ )إٞيت ِٔٛفٝ ٞا(

ٔٙظٛض تطضسي ضٚايي ٔحتٛايي اظ ٘ظط واضضٙاساٖ ٚ اساتيس ٔطتثظ تا  زض ايٗ پژٚٞص تٝ
سٛاالت اِٚيٝ ٚ اػٕاَ تغييطاتي زض  ٔٛضٛع استفازٜ ضسٜ است. تسيٗ تطتية پس اظ تطضسي

سٛاَ رٟت سٙزص ٚ تائيس ضس٘س. زض اضتثاط تا  33ٔاٞيت ٚ تؼساز سٛاالت، زض ٔزٕٛع 
 KMOضٛز وٝ ٔمساض  (، ٔطرع ٔي3اي ٘يع تط اساس ٔٙسضرات رسَٚ ) سٙزص ضٚايي ساظٜ

زاضز. تاضس وٝ ايٗ ٔمساض ٘طاٖ اظ وفايت حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ  ٔي 6/0زض ٞط زٚ سٙزص تاالتط اظ 
وٝ  زاض ضسٜ ( ٔؼٙي05/0)وٕتط اظ  000/0ٕٞچٙيٗ آظٖٔٛ تاضتّت زض ٞط زٚ سٙزص تا ٔمساض 

ٚ سٛاالت سٙزص ضسٜ  ا٘س؛ ٞاي سٙزص ضسٜ ٕٞثستٝ زٞس ضاذع ايٗ ٔساِٝ ٘يع ٘طاٖ ٔي
ٔٙظٛض اضظياتي ِٔٛفٝ ٞاي  زض ايٗ ترص تٝزض ٞط زٚ ٔٛضز اظ ضٚايي ساذتاضي تطذٛضزاض٘س. 

 T.testٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ضٟطستاٖ تثطيع اظ آظٖٔٛ  ضٍطي تاظئرتّف تٛسؼٝ ٌطز
( ٔطرع ضسٜ 5( ٚ )4اي ٔستمُ استفازٜ ضسٜ است وٝ ٘تايذ آٖ زض رساَٚ ) ته ٕ٘ٛ٘ٝ

 17ِٔٛفٝ ٔٛضز تطضسي ٔطتٛط تٝ ٔتغيطٞاي ٔستمُ،  33است. الظْ تٝ شوط است وٝ اظ تيٗ 
ٔٛضز ٘يع زض  8ٔتٛسظ )ضؼيف( لطاض ٌطفتٙس ٚ  تط اظ زض حس پاييٗ( ٔٛضز )تييطتط ٘ػف ِٔٛفٝ ٞا

ٞا تاالتط اظ حس ٔتٛسظ )تاحسي ٔغّٛب( اضظياتي ضس٘س الظْ  ٔٛضز اظ آٖ 8حس ٔتٛسظ ٚ تٟٙا 
ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضٟطستاٖ تثطيع  تٝ شوط است وٝ ٚضؼيت وّي تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي

تط اظ  زض حس پاييٗ( 05/0ط اظ زاضي وٕت زاضي )ٔؼٙي عٛض ٔؼٙي ػٙٛاٖ ٔتغيط ٚاتستٝ، تٝ ٘يع تٝ
 ٔتٛسظ لطاض زاضز.

 ّای هَرد هطالعِ بزای کلیِ ضاخع T.testًتایج آسهَى  -4جدٍل 

 Test Value =  3 ّای آهاری ضاخع
t df زضغس  95فاغّٝ اعٕيٙاٖ تفاٚت  زاضي ٔؼٙي



 

 

 

 

  297 .......سؼٝ آٖٚ ػٛأُ ٔٛحط تط تٛ يٚضظض يٌطزضٍط تيتط ٚضؼ يّيتحّ

 
 
 

 تفاٚت ٔياٍ٘يٗ
 حس تاال حس پاييٗ

 444/0 040/0 242/0 019/0 102 384/2 ٞاي تٛٔي ٔحّي تٙٛع زض تاظي
 439/0 046/0 242/0 016/0 102 452/2 ٞاي تٛٔي ٔحّي ضاذتٝ ضسٜ زض... ٚرٛز تاظي
ٞاي تٛٔي ٔحّي ظ٘سٜ ٚ فطأٛش  ٚرٛز تاظي

 ٘طسٜ

438/0 102 662/0 048/0 171/0- 268/0 

فػَٛ  ٔرػٛظ ٞاي ٚضظش ٚ ٞا تاظي ٚرٛز
 ٔرتّف

032/1- 102 305/0 097/0- 283/0- 089/0 

 ٞيات ٞاي ٚ ٔستمُ فسضاسيٖٛ تٛزٖ زاضا

 اذتػاغي ...

898/2- 102 005/0 320/0- 539/0- 101/0- 

 لاِة ٞاي تٛٔي ٔحّي زض تاظي ا٘زاْ

 ٞا... رطٙٛاضٜ

621/1- 102 108/0 145/0- 323/0- 032/0 

تطٌعاضي ٔساتمات ضسٕي زض لاِة تمٛيٓ 
 ساِيا٘ٝ

244/5- 102 000/0 456/0- 628/0- 283/0- 

 385 002/0 194/0 047/0 102 009/2 ٚ رٙسي ... سٙي ٔرتّف ٞاي ٌطٜٚ پٛضص
ٞاي  ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ٔحيظ ا٘زاْ تاظي

 رصاب

958/2- 102 004/0 223/0- 373/0- 073/0- 

 -011/0 -357/0 -184/0 036/0 102 -121/2 ٞا ٚ پايا٘ٝ ٚ٘مُ حُٕ
 385/0 002/0 194/0 047/0 102 009/2 ضا ٜ ٞاي زستطسي

 -302/0 -707/0 -504/0 000/0 102 -940/4 زفاتط ذسٔات ٔسافطتي
 017/0 -425/0 -203/0 071/0 102 -828/1 ٞا ضاٞي ٚ ضستٛضاٖ ٚاحسٞاي پصيطايي تيٗ

 054/0 -345/0 -145/0 152/0 102 -444/1 ٞا ٚاحسٞاي الأتي ٚ ٞتُ
 -073/0 -415/0 -242/0 006/0 102 -836/2 زستي ٞاي غٙايغ فطٚضٍاٜ
 -316/0 -634/0 -475/0 000/0 102 -927/5 ٞاي زِٚتي ٞاي الأتي زستٍاٜ ٔزتٕغ

ٔيعاٖ تطذٛضز ٚ تؼأُ ٔٙاسة رأؼٝ ٔيعتاٖ تا 
 ٌطزضٍطاٖ

996/2 102 003/0 291/0 098/0 484/0 

ٕٞىاضي رأؼٝ ٔيعتاٖ تا ٌطزضٍطاٖ زض 
 ٞاي ٔرتّف ظٔيٙٝ

748/0- 102 456/0 058/0- 212/0- 096/0 

ا٘ؼغاف ٚ ا٘غثاق فطٍٞٙي رأؼٝ ٔيعتاٖ تا 
 ٌطزضٍطاٖ زاذّي

216/1 102 227/0 087/0 055/0 229/0 

ا٘ؼغاف ٚ ا٘غثاق فطٍٞٙي رأؼٝ ٔيعتاٖ تا 
 ٌطزضٍطاٖ ذاضري

331/4- 102 000/0 310/0- 453/0- 168/0- 

ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٙغمٝ  تثّيغات ٔٙاسة تاظي
 )ضازيٛ ٚ تّٛيعيٖٛ(

616/7- 102 000/0 689/0- 868/0- 509/0- 

ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٙغمٝ  تثّيغات ٔٙاسة تاظي
 (...ٞا،  )ضٚظ٘أٝ

812/12- 102 000/0 000/1- 154/1- 845/0- 

ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٙغمٝ  تثّيغات ٔٙاسة تاظي
 )سايت ٚ ٚتالي(

050/9- 102 000/0 844/0- 029/1- 659/0- 

 ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٙغمٝ تثّيغات ٔٙاسة تاظي
 ٞاي ارتٕاػي( ضثىٝ)

771/8- 102 000/0 883/0- 083/1- 683/0- 
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ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٙغمٝ  تثّيغات ٔٙاسة تاظي

 ٞاي ٔحيغي( )ضسا٘ٝ

560/14- 102 000/0 067/1- 213/1- 922/0- 

ٞاي  ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض تط٘أٝ تطٚيذ تاظي
 ٟ٘ازٞاي آٔٛظضي...

985/8- 102 000/0 893/0- 090/1- 696/0- 

ٌصاضي ترص زِٚتي زض ظٔيٙٝ  يٝسطٔا
 ٞاي... ٌطزضٍطي تاظي.

571/5- 102 000/0 563/0- 763/0- 362/0- 

ٌصاضي ترص ذػٛغي زض ظٔيٙٝ  سطٔايٝ
 ٞاي... ٌطزضٍطي تاظي

928/5- 102 000/0 689/0- 920/0- 458/0- 

ٌصاضي ٔطاضوتي زض ظٔيٙٝ ٌطزضٍطي  سطٔايٝ
 ٞاي... تاظي.

833/8- 102 000/0 970/0- 188/1- 752/0- 

 633/0 201/0 417/0 000/0 102 827/3 ٚٞٛاي ٔٙاسة تطذٛضزاضي ٔٙغمٝ اظ الّيٓ ٚ آب

ا٘ساظٞا ٚ ٔٙاظط ظيثاي عثيؼي زض  ٚرٛز چطٓ
 ٔٙغمٝ

422/8 102 000/0 757/0 578/0 935/0 

 390/0 -021/0 184/0 079/0 102 775/1 ويفيت ٔحيظ اظ ِحاػ ٔٙاتغ ٚ ػٛأُ آاليٙسٜ

سياسي، ارتٕاػي،  ٘ظط اظ ٙيت ٔٙغمٝٔيعاٖ أ
 ،...تطاتطي

234/5 102 000/0 504/0 313/0 696/0 

ٞاي تٛٔي ٚ  ٚضؼيت تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي
 ٔحّي زض ضٟطستاٖ تثطيع

422/5- 102 000/0 553/0- 755/0- 350/0- 

ِٔٛفٝ  33ضٛز وٝ اظ تيٗ  (، ٔطرع ٔي4تا تٛرٝ تٝ تٛضيحات فٛق ٚ ٔٙسضرات رسَٚ )
ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي، ِٔٛفٝ ٞاي ٚرٛز  غاِؼٝ زض ضاتغٝ تا تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظئٛضز ٔ

فػَٛ  ٔرػٛظ ٞاي ٚضظش ٚ ٞا تاظي ٞاي تٛٔي ٔحّي ظ٘سٜ ٚ فطأٛش ٘طسٜ، ٚرٛز تاظي
 حتي ٚ ّٔي اي، ٔٙغمٝ ٔحّي، ٞاي رطٙٛاضٜ لاِة ٞاي تٛٔي ٔحّي زض تاظي ٔرتّف، ا٘زاْ

ٞا، ٕٞىاضي  ٞا، ٚاحسٞاي الأتي ٚ ٞتُ ضستٛضاٖضاٞي ٚ  ٚاحسٞاي پصيطايي تيٗ فطأّي،
ٔا٘ٙس اسىاٖ، تغصيٝ، ضفغ احتيارات ٚ ٞاي ٔرتّف  رأؼٝ ٔيعتاٖ تا ٌطزضٍطاٖ زض ظٔيٙٝ

، ا٘ؼغاف ٚ ا٘غثاق فطٍٞٙي رأؼٝ ٔيعتاٖ تا ٌطزضٍطاٖ ٞاي ٔحيغي ٚ ٔىا٘ي ضإٞٙايي
ضاٖ تٝ تفاٚت ٔياٍ٘يٗ زاذّي ٚ ويفيت ٔحيظ اظ ِحاػ ٔٙاتغ ٚ ػٛأُ آاليٙسٜ، تا تٛرٝ

زاضي تفاٚت ِٔٛفٝ ٞاي ٔصوٛض تااضظش  تااضظش آظٖٔٛ )ٔيا٘ٝ اػساز( ٚ ٕٞچٙيٗ ػسْ ٔؼٙي
ٌيط٘س. ٕٞچٙيٗ ِٔٛفٝ  ( زض حس ٔتٛسظ لطاض ٔي05/0زاضي تيص تط اظ  آظٖٔٛ )ٔسغح ٔؼٙي

ٞاي تٛٔي ٔحّي ضٙاذتٝ ضسٜ زض ٔمياس  ٚرٛز تاظيٞاي تٛٔي ٔحّي،  ٞاي تٙٛع زض تاظي
ٚرٙسي  ٚ رٙسي )تٙٛع سٙي سٙي ٔرتّف ٞاي ٌطٜٚ اي، ّٔي ٚ فطأّي، پٛضص ٙغمٝٔ

ٔيعاٖ تطذٛضز ٚ تؼأُ ضفتاضي ٔٙاسة رأؼٝ ٔيعتاٖ تا  ضا ٜ ٞاي زستطسي، ٞا( تاظي
تطذٛضزاضي ٔٙغمٝ اظ الّيٓ ٚ  ٌطزضٍطاٖ )اتطاظ ذطٙٛزي رأؼٝ ٔيعتاٖ اظ حضٛض ٌطزضٍطاٖ(،
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 اظٞا ٚ ٔٙاظط ظيثاي عثيؼي زض ٔٙغمٝ ٚ ٔيعاٖ أٙيت ٔٙغمٝا٘س ٚٞٛاي ٔٙاسة، ٚرٛز چطٓ آب

ٞا ٚ ...، تا تٛرٝ تٝ ايٙىٝ  ٞتُ، ٞا الأتٍاٜ، ٚ٘مُ حُٕتطاتطي ٚ سياسي، ارتٕاػي،  ٘ظط اظ
زاض است، تاالتط اظ حس ٔتٛسظ اضظياتي  ضاٖ تا اضظش آظٖٔٛ ٔخثت ٚ ٔؼٙيتفاٚت ٔياٍ٘يٗ

وٝ لثالً شوط تميٝ ِٔٛفٝ ٞا ٍٕٞي  تاضٙس. ٕٞچٙاٖ ا ٔيا٘س ٚ ٚضؼيت ٘سثتاً ٔغّٛتي ضا زاض ضسٜ
يافتٍي  ٌيطز. افعٖٚ تط ايٗ ضاذع ٔيعاٖ وّي تٛسؼٝ تط اظ حس ٔتٛسظ لطاض ٔي پاييٗ

ػٙٛاٖ ٔتغيط ٚاتستٝ رساٌا٘ٝ ٔٛضز  ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضٟطستاٖ تثطيع ٘يع تٝ ٌطزضٍطي تاظي
ٌيطز وٝ ايٗ ٔساِٝ ٘طاٍ٘ط  ظ لطاض ٔيتط اظ ٔتٛس ٘يع زض حس پاييٗ سٙزص لطاض ٌطفتٝ است،

تاضس  ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ضٟطستاٖ تثطيع ٔي ٘يافتٍي ٚ ضؼف وّي ٌطزضٍطي تاظي تٛسؼٝ
ٞا زض حس ٔتٛسظ ٚ  ٌيط٘س ٚ تميٝ ضاذع لطاض ٔي ضاذع آٖ زض حس ٘سثتاً ٔغّٛب 8وٝ تٟٙا 

ٌيط٘س. رسَٚ  لطاض ٔي تط اظ حس ٔتٛسظ( ٔٛضز پاييٗ 17ٔٛضز ٔتٛسظ ٚ  8تط اظ ٔتٛسظ ) پاييٗ
ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضا زض  يافتٍي ٌطزضٍطي تاظي ( تطاي تططيح تٟتط، ٚضؼيت تٛسؼ5ٝ)

 زٞس. ٔتغيطٞاي ٔرتّف ٘طاٖ ٔي

 بزای هتغیزّای هَرد هطالعِ t.testًتایج آسهَى  -5جدٍل 

 ٞاي آٔاضي ضاذع
 

 

3  ;Test Value 

t df تفاٚت  زاضي ٔؼٙي
 ٔياٍ٘يٗ

زضغس  95فاغّٝ اعٕيٙاٖ 
 تفاٚت

 حس تاال حس پاييٗ

 ظٔيٙٝ زض ٔٙغمٝ زض ٔٛرٛز ٞاي ظطفيت ٚ ٞا راشتٝ
 ٔحّي ٚ تٛٔي ٞاي تاظي

902/0- 102 369/0 057/0- 182/0- 068/0 

 -104/0 -341/0 -223/0 000/0 102 -738/3 ٌطزضٍطي ٔرتّف تاسيسات ٚ ٞا ظيطساذت

ٞاي  يتاظ ٌطزضٍطي ضٚ٘ك تٝ ٘سثت ٔيعتاٖ رأؼٝ ٍ٘طش
 تٛٔي ٚ ٔحّي

042/0 102 967/0 002/0 112/0- 117/0 

 -758/0 -034/1 -896/0 000/0 102 -887/12 ٔٙغمٝ ٔحّي تٛٔي ٞاي تاظي تطٚيذ ٚ تثّيغ

 ٌطزضٍطي تٛسؼٝ تطاي ٔاِي ٔٙاتغ تأيٗ ٚ ٌصاضي سطٔايٝ
 تٛٔي

718/7- 102 000/0 741/0- 931/0- 550/0- 

تٛسؼٝ ٌطزضٍطي  ٔٙغمٝ احطٌصاض تط ٔحيغي ػٛأُ
 ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي تاظي

306/6 102 000/0 466/0 319/0 612/0 

( ٕ٘اياٍ٘ط آ٘ست وٝ اظ تيٗ ٔتغيطٞاي ٔٛضز ٔغاِؼٝ، ٔتغيطٞاي 5ٔٙسضرات رسَٚ )
 ٚ ٔحّي ٚ ٍ٘طش ٚ تٛٔي ٞاي تاظي ظٔيٙٝ زض ٔٙغمٝ زض ٔٛرٛز ٞاي ظطفيت ٚ ٞا راشتٝ

ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي، تا تٛرٝ تٝ  تاظي يٌطزضٍط ضٚ٘ك تٝ ٘سثت ٔيعتاٖ رأؼٝ ٌطايص
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زاضي اذتالف ٔصوٛض، زض حس  اذتالف ٔياٍ٘يٗ وٓ تااضظش آظٖٔٛ ٚ ٕٞچٙيٗ ػسْ ٔؼٙي
 تطٚيذ ٚ ٌطزضٍطي، تثّيغ ٔرتّف تاسيسات ٚ ٞا سٝ ٔتغيط ظيطساذت  ٔتٛسظ لطاض زاض٘س

 ٌطزضٍطي تٛسؼٝ تطاي ٔاِي ٔٙاتغ تأيٗ ٚ ٌصاضي ٔٙغمٝ ٚ سطٔايٝ ٔحّي تٛٔي ٞاي تاظي
ٕٞچٙيٗ تٟٙا ٔتغيط ٔغّٛب  ٌطز٘س. تط اظ حس ٔتٛسظ اضظياتي ٔي تٛٔي، زض حس ضؼيف ٚ پاييٗ

ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضٟطستاٖ تثطيع،  ٚ تاالتط اظ حس ٔتٛسظ زض ظٔيٙٝ تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي
تاضس  ٔحّي ٔي ٚ تٛٔي ٞاي تاظي ٌطزضٍطي تٛسؼٝ تط احطٌصاض ٔٙغمٝ ٔحيغي ٔتغيط ػٛأُ

ػٙٛاٖ ٘مغٝ لٛت ضٟطستاٖ تثطيع زض ظٔيٙٝ تٛسؼٝ ٚ تطٚيذ ٌطزضٍطي  ا٘س اظ آٖ تٝتٛ وٝ ٔي
ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضٟطستاٖ تثطيع ٘اْ تطز. زض ازأٝ تطاي ٔطرع ضسٖ احط ٞطوساْ اظ  تاظي

ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ضٟطستاٖ تثطيع، اظ ٔسَ  ٔتغيطٞاي ٔصوٛض تط تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي
( ٚ رسَٚ 2) استفازٜ ضسٜ است وٝ ٘تايذ آٖ زضضىُ PLSفعاض ٔؼازالت ساذتاضي زض ٘طْ ا

 ضسٜ است.  ( ٘طاٖ زاز6ٜ)
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 : هدل هعادالت ساختاری پضٍّص )بار عاهلی هَلفِ ّا ٍ اثزات هتغیزّا(2 ضکل

تٛاٖ ٌفت وٝ تٕأي ِٔٛفٝ ٞا تاض ػأّي لٛي ٚ ٔٙاسثي ضا ضٚي  (، ٔي2تط اساس ضىُ )
است  4/0وٝ زض تٕأي ٔٛاضز تاضٞاي ػأّي تيص اظ  عٛضي ٔتغيطٞاي ٔٛضز ٔغاِؼٝ زاض٘س. تٝ

تاضس وٝ ايٗ ٘طاٍ٘ط ٔغّٛب  ٔي 6/0ٚ زض اوخط ٔٛاضز ٘يع تاضٞاي ػأّي ضٚي ٔتغيطٞا تيص اظ 
ضٛز  تٛزٖ ٔسَ ٔؼازالت ساذتاضي اظ ٘ظط تحّيُ ػأّي تائيسي است. ٕٞچٙيٗ ٔطرع ٔي

تٛٔي تا ٔيعاٖ احط  ٌطزضٍطي تٛسؼٝ طايت ٔاِي ٔٙاتغ تأيٗ ٚ ٌصاضي سطٔايٝوٝ ٔتغيطٞاي 
 ٌطزضٍطي ضٚ٘ك تٝ ٘سثت ٔيعتاٖ رأؼٝ ٌطايص ٚ زاضاي تيص تطيٗ ٚ ٔتغيط ٍ٘طش 245/0
زاضاي وٕتطيٗ احط تط تٛسؼٝ ٌطزضٍطي  015/0ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي تا ٔيعاٖ احط  تاظي
تٝ تطتية تيص  ( ٔيعاٖ احط ٞطوساْ اظ ٔتغيطٞا6تاضٙس. زض رسَٚ ) ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ٔي تاظي

تطيٗ تا وٕتطيٗ احط تٝ ٕٞطاٜ ٘تايذ تٛت استطج ٘طاٖ زازٜ ضسٜ است. ٔساِٝ ٟٔٓ زيٍط 
ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي( تطاتط تا  ٔمساض ٚاضيا٘س تثييٗ ضسٜ ٔتغيط ٚاتستٝ )تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي
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ب تيٙي ٔغّٛ تاضس ٚ ٘طاٖ اظ ٔمساض پيص ( ٔي33/0تاضس وٝ ايٗ ٔمساض تاالتط اظ ) ٔي 360/0
تٝ ػثاضت زيٍط ٔتغيطٞاي  تغييطات ٔتغيط ٚاتستٝ تٛسظ ٔتغيطٞاي ٔستمُ ٔٛضز ٔغاِؼٝ است؛

 ٚ ٞا ظيطساذت ٔحّي، ٚ تٛٔي ٞاي تاظي ظٔيٙٝ زض ٔٙغمٝ زض ٔٛرٛز ٞاي ظطفيت ٚ ٞا راشتٝ
 ٌطزضٍطي ضٚ٘ك تٝ ٘سثت ٔيعتاٖ رأؼٝ ٌطايص ٚ ٍ٘طش ٌطزضٍطي، ٔرتّف تاسيسات

 تأيٗ ٚ ٌصاضي سطٔايٝ ٔٙغمٝ، ٔحّي تٛٔي ٞاي تاظي تطٚيذ ٚ يغتثّ ٔحّي، تٛٔي ٞاي تاظي
 تٛسؼٝ تط احطٌصاض ٔٙغمٝ ٔحيغي ػٛأُ ٔحّي، تٛٔي ٌطزضٍطي تٛسؼٝ تطاي ٔاِي ٔٙاتغ

اظ تغييطات ٔتغيط تٛسؼٝ  360/0ٔحّي، ٔمساض لاتُ تٛرٝ  ٚ تٛٔي ٞاي تاظي ٌطزضٍطي
 وٙٙس. ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضا تثييٗ ٔي ٌطزضٍطي تاظي

 داری اثزات هتغیزّای هستقل بز هتغیز ٍابستِ با رٍش بَت استزپ سٌجص هعٌی -6 جدٍل

ًوًَِ  اثزات

 اغلی

هیاًگیي 

 ًوًَِ

اًحزاف 

استاًدار

 د

ارسش  Tآهارُ 
P 

245/0 تٛٔي ٞاي تاظيتٛسؼٝ ٌطزضٍطي  <- ٌصاضي سطٔايٝ  245/0  112/0  189/2  029/0  

تٛسؼٝ ٌطزضٍطي  <-ٚ تاسيسات  ٞا ظيطساذت
 تٛٔي ٞاي ظيتا

208/0  229/0  105/0  980/1  048/0  

198/0 تٛٔي ٞاي تاظيتٛسؼٝ ٌطزضٍطي  <-ػٛأُ ٔحيغي   190/0  080/0  460/2  014/0  

143/0 تٛٔي ٞاي تاظيتٛسؼٝ ٌطزضٍطي  <-تثّيغ ٚ تطٚيذ   144/0  123/0  161/1  246/0  

077/0 تٛٔي ٞاي تاظيتٛسؼٝ ٌطزضٍطي  <-راشتٝ ٚ ظطفيت   097/0  105/0  735/0  463/0  

 ٞاي تاظيتٛسؼٝ ٌطزضٍطي  <-ٍ٘طش رأؼٝ ٔيعتاٖ 
 تٛٔي

015/0  010/0  100/0  146/0  884/0  

( وٝ ٔطتٛط تٝ تاظ سٙزص احطات ٔتغيطٞاي ٔستمُ تط ضٚي ٔتغيط ٚاتستٝ تٝ 6زض رسَٚ )
ضٛز وٝ سٝ ٔتغيط  (، ٔالحظٝ ٔي500حزٓ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛت استطج ;) تاضس ضٚش تٛت استطج ٔي

، 245/0تٛٔي تا ٔيعاٖ احط  ٌطزضٍطي تٛسؼٝ تطاي ٔاِي ٔٙاتغ تأيٗ ٚ ضيٌصا سطٔايٝ
ٔٙغمٝ  ٔحيغي ٚ ػٛأُ 208/0ٌطزضٍطي تا ٔيعاٖ احط  ٔرتّف تاسيسات ٚ ٞا ظيطساذت

تطتية تيص ، ت198/0ٝٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي تا ٔيعاٖ احط  احطٌصاض تط تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي
ٞاي تٛٔي ٚ  ( ضا تط تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي05/0وٕتط اظ  pزاض )اضظش  تطيٗ احطات ٔؼٙي

تط زض ظٔيٙٝ تثييٗ  تط ٚ ضٚضٗ تاضٙس. رٟت حػَٛ ٘تايذ زليك ٔحّي ضٟطستاٖ تثطيع زاضا ٔي
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ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضٟطستاٖ تثطيع، اظ  تطيٗ ػٛأُ احطٌصاض تط تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي ٟٔٓ
ي ِٔٛفٝ ٞاي ٞط ٔتغيط )زض تٙس آظٖٔٛ فطيسٔٗ استفازٜ ضسٜ است تا ٘تايذ حاغُ اظ ضتثٝ

 (.8( ٚ )7سٙزص زْٚ( تٛسظ واضضٙاساٖ ٔطرع ضٛز. رساَٚ )

 هتغیزّای هَرد هطالعًِتایج تحلیل ٍاریاًس فزیدهي بزای  -7 جدٍل

ٔياٍ٘يٗ  ٔتغيط
 ضتثٝ

 46/2 ٔحّي ٚ تٛٔي ٞاي تاظي ظٔيٙٝ زض ٔٙغمٝ زض ٔٛرٛز ٞاي ظطفيت ٚ ٞا راشتٝ

 50/3 ٌطزضٍطي ٔرتّف تاسيسات ٚ ٞا ظيطساذت

 01/3 ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي تاظي ٌطزضٍطي ضٚ٘ك تٝ ٘سثت ٔيعتاٖ رأؼٝ ٌطايص ٚ ٍ٘طش

 37/3 ٔٙغمٝ ٔحّي تٛٔي ٞاي تاظي تطٚيذ ٚ تثّيغ

 13/4 تٛٔي ٌطزضٍطي تٛسؼٝ تطاي ٔاِي ٔٙاتغ تأيٗ ٚ ٌصاضي سطٔايٝ

 53/4 حّئ ٚ تٛٔي ٞاي تاظي ٌطزضٍطي تٛسؼٝ تط احطٌصاض ٔٙغمٝ ٔحيغي ػٛأُ

2/46

3/5

3/01
3/37

4/13
4/53

0

0/5

1

1/5

2

2/5

3

3/5

4

4/5

5

راشتٝ ٞا ٚ ظطفيت ٞاي ٔٛرٛز زض ٔٙغمٝ زض ظٔيٙٝ 
تاظي ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي
ٍ٘طش ٚ ٌطايص رأؼٝ ٔيعتاٖ ٘سثت تٝ ضٚ٘ك ظيط ساذت ٞا ٚ تاسيسات ٔرتّف ٌطزضٍطي

ٌطزضٍطي تاظي ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي
 سطٔايٝ ٌصاضي ٚ تأيٗ ٔٙاتغ ٔاِي تطاي تٛسؼٝتثّيغ ٚ تطٚيذ تاظي ٞاي تٛٔي ٔحّي ٔٙغمٝ

ٌطزضٍطي تٛٔي
طي ػٛأُ ٔحيغي ٔٙغمٝ احط ٌصاض تط تٛسؼٝ ٌطزضٍ

تاظي ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي

 بَم ٍ هحلی یّا یاثزگذار بز تَسعِ گزدضگزی باس ی عَاهلا رتبِ: ًوَدار هیاًگیي 2ضکل 

وٙس  ( تا حس ظيازي ٘تايذ حاغُ اظ ٔسَ ٔؼازالت ساذتاضي ضا تائيس ٔي7ٔٙسضرات رسَٚ )
سٔٗ ٕٞا٘ٙس ٘تايذ ٔسَ اي فطي ٌطزز ٘تايذ حاغُ اظ آظٖٔٛ ضتثٝ وٝ ٔالحظٝ ٔي ٚ ٕٞچٙاٖ

 تٛسؼٝ تط احطٌصاض ٔٙغمٝ ٔحيغي زٞس وٝ سٝ ٔتغيط ػٛأُ ٔؼازالت ساذتاضي ٘طاٖ ٔي
 تٛسؼٝ تطاي ٔاِي ٔٙاتغ تأيٗ ٚ ٌصاضي ٔحّي، سطٔايٝ ٚ تٛٔي ٞاي تاظي ٌطزضٍطي
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تطيٗ ٔتغيطٞاي ٔطتثظ  ٌطزضٍطي، ٟٔٓ ٔرتّف تاسيسات ٚ ٞا تٛٔي ٚ ظيطساذت ٌطزضٍطي
تاضٙس. ٞطچٙس وٝ تطتية  ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ضٟطستاٖ تثطيع ٔي ضٍطي تاظيتا تٛسؼٝ ٌطز

اي تاٞٓ تفاٚت زاض٘س أا  ايٗ سٝ ٔتغيط ٔصوٛض تط اساس ٔيعاٖ احط ضٌطسيٛ٘ي ٚ ٔياٍ٘يٗ ضتثٝ
تطيٗ ٔتغيطٞا رٟت تٛسؼٝ  زض ٞط زٚ آظٖٔٛ ٔتغيطٞاي ٔصوٛض رعٚ احطٌصاضتطيٗ ٚ ٟٔٓ

 تاضٙس. زض ضٟطستاٖ تثطيع ٔي ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ٌطزضٍطي تاظي

 در خػَظ هتغیزّای هَرد هطالعِ ًتایج حاغل اس آسهَى هزیع کای -8 جدٍل

 هقدار ضاخع آهاری

 103 تؼساز

 710/85 ذي زٚ

 5 زضرٝ آظازي

 000/0 زاضي سغح ٔؼٙي

 ٚ = 5dfواي ) ٔطتغآظٖٔٛ ( ٘يع ٘طاٖ زاز 8ٔٙسضد زض رسَٚ )٘تايذ ضاياٖ شوط است وٝ 
710/85  ;X2 )ٞاي ٔٛضز ٔغاِؼٝ تا  تٝ تيا٘ي زيٍط ٔيعاٖ إٞيت ضاذع .تاضس ٔي زاض ٔؼٙي

 زاضي تٝ ِحاػ آٔاضي زاض٘س. ٕٞسيٍط تفاٚت ٔؼٙي

 گیزی ًتیجِ

تٙسي ٘تايذ ايٗ پژٚٞص اتتسا تايس تٝ ايٗ ٔساِٝ اضاضٜ زاضت وٝ پايايي ٚ  زض ضاتغٝ تا رٕغ
ػأّي تاال ٚ لٛي ِٔٛفٝ ٞا زض ٔتغيطٞاي  اي ٔٙاسة پطسطٙأٝ سٙزص ضسٜ، تاض ضٚايي ساظٜ

ٞاي ٔٛضز استفازٜ زض تحميك )ٔؼازالت ساذتاضي  ٔٛضز ٔغاِؼٝ ٚ ٕٞچٙيٗ تطاتٝ ٘تايذ آظٖٔٛ
ٞا ٚ ٕٞچٙيٗ ٔسَ  زٞٙسٜ ٔٙاسة تٛزٖ ضاذع، ٔتغيطٞا، ضٚش ٚ فطيسٔٗ(، ٍٕٞي ٘طاٖ

زست آٔسٜ اظ  تايذ تٝتٛاٖ ٌفت وٝ ٘ تاضس. ِصا ٔي ٔفٟٛٔي ٔٛضز استفازٜ زض ايٗ تحميك ٔي
ايٗ پژٚٞص لاتُ اتىا ٞستٙس. زض اضتثاط تا ٘تايذ ٟٔٓ تحميك تايس ٌفت وٝ تٝ غيط اظ ػٛأُ 

ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضٟطستاٖ  ػٙٛاٖ ٘ماط لٛتي تطاي تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي ٔحيغي وٝ تٝ
 ٝظٔيٙ زض ٔٙغمٝ زض ٔٛرٛز ٞاي ظطفيت ٚ ٞا ضٛ٘س، سايط ػٛأُ )راشتٝ تثطيع ٔحسٛب ٔي

 ٔيعتاٖ رأؼٝ ٍ٘طش ٌطزضٍطي، ٔرتّف تاسيسات ٚ ٞا ٔحّي، ظيطساذت ٚ تٛٔي ٞاي تاظي
 ٔحّي تٛٔي ٞاي تاظي تطٚيذ ٚ ٔحّي، تثّيغ ٚ تٛٔي ٞاي تاظي ٌطزضٍطي ضٚ٘ك تٝ ٘سثت
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تٛٔي ٚ ٔحّي( اظ ٚضؼيت  ٌطزضٍطي تٛسؼٝ تطاي ٔاِي ٔٙاتغ تأيٗ ٚ ٌصاضي ٔٙغمٝ، سطٔايٝ
ضٚ ٚضؼيت وّي ضٚ٘ك ٚ  ٚ زض سغٛح ٔتٛسظ تٝ پاييٗ لطاض زاض٘س. اظايٗٔغّٛتي تطذٛضزاض ٘ثٛزٜ 
ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ضٟطستاٖ تثطيع زض سغح ٘اظَ ٚ ٘أغّٛتي  تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي

عٛض ٔطاتٟي  لطاض زاضز. ٕٞچٙيٗ ٘تايذ ٔسَ ٔؼازالت ساذتاضي ٚ ٕٞچٙيٗ آظٖٔٛ فطيسٔٗ تٝ
ٌطزضٍطي ٚ  ٔرتّف تاسيسات ٚ ٞا ِي، ظيطساذتٔا ٔٙاتغ تأيٗ ٚ ٌصاضي ٔتغيطٞاي سطٔايٝ

تٛا٘ٙس ٔٛرة ضٚ٘ك ٚ  تطيٗ ػٛأّي وٝ ٔي ػٙٛاٖ احطٌصاضتطيٗ ٚ ٟٔٓ ػٛأُ ٔحيغي ضا تٝ
تايذ ساظ٘س. ٘ ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي ضٟطستاٖ تثطيع ضٛ٘س ضا ٔطرع ٔي تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي

( ٚ فتح اِّٟي 1389اٖ )(، احسا٘ي ٚ ٕٞىاض2004ايٗ تحميك تا يافتٝ ٞاي ز٘يُ ٚ ٘ٛضٔٗ )
ٞاي تاضيري ٚ فطٍٞٙي زض وٙاض تطذٛزاضي اظ أىا٘ات ( وٝ اظٟاض زاضتٙس ٚرٛز راشت1388ٝ)

ضفاٞي ٔٙاسة ٚ ذسٔات تا ويفيت سثة رصب ٌطزضٍطاٖ ٚضظضي ٔي ضٛز ٕٞرٛا٘ي زاضز. 
ٚ  ٚ٘مُ ٞا زِٚتي، ذػٛغي ٚ ٔطاضوتي، تٛسؼٝ سيستٓ حُٕ ٌصاضي ِصا افعايص سطٔايٝ

اي زستطسي، افعايص ٚ تٛسؼٝ ٚاحسٞاي الأتي ٚ پصيطايي، اضتماء ويفيت ٔحيغي اظ ٞ ضاٜ
سياسي، ارتٕاػي،  ٘ظط اظ ِحاػ ٔٙاتغ ٚ ػٛأُ آاليٙسٜ ٚ ٕٞچٙيٗ اضتماء أٙيت ٔٙغمٝ

اظ اِٚٛيت ٚ إٞيت تسياض ظيازي رٟت ضٚ٘ك ٚ  ٞا ...، ٞتُ، ٞا الأتٍاٜ، ٚ٘مُ حُٕتطاتطي ٚ 
تاضٙس. ٘ىتٝ زيٍطي  ٞاي تٛٔي ٚ ٔحّي زض ضٟطستاٖ تثطيع ضا زاضا ٔي تٛسؼٝ ٌطزضٍطي تاظي

وٙس، آ٘ست وٝ تٝ زِيُ ٔطاتٟت ٔٙاعك  تط ٔطرع ٔيإٞيت پژٚٞص حاضط ضا تيص
ٞاي عثيؼي، ارتٕاػي ٚ فطٍٞٙي تا ضٟطستاٖ تثطيع،  رٛاض ضٟطستاٖ تثطيع اظ حيج ٚيژٌي ٞٓ

 ٞا ٘يع تا حس ظيازي غازق تاضس. آٖ تٛا٘س تطاي ٘تايذ تٝ زست آٔسٜ اظ ايٗ پژٚٞص ٔي
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 ( 1389احسا٘ي، ٔحٕس؛ ٞٙطٚض، افطاض، افتراضي، ضوٗ اِسيٗ، ٞٙطي، حثية؛ رطزٖ، فيٛ٘ا ،)
ًطزیِ هدیزیت  ،«ٞاي ٌطزضٍطي ٚضظضي زض وطٛضتؼييٗ ػٛأُ ٟٔٓ زض ويفيت تستٝ»

 .5-25، غع 4، ضٕاضٜ 2زٚضٜ  ،«حزکت»ٍرسضی 

  ،ٔحٕسضضا؛ ذأسي ٘يا، ٔحٕسضضا؛ أيط احٕسي، اتٛاِماسٓ تالِي، ٔطيٓ؛ ٔؼيٗ فطز
هطالعات  ،«تطضسي ظطفيت ٞاي ٌطزضٍطي ٚضظضي زض استاٖ ذطاساٖ ضضٛي»(، 1391)
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 ٔرتّف ا٘ٛاع تأحيطپصيطي ،(1396) حسيٗ يازآٚض، ضليٝ؛ پطچٓ، اسٕاػيُ؛ تٟاض، پيص 
 ساذتاضي ٔؼازالت ساظي ٔسَ ضٞيافت واضتطز: اضس آظاز ٔٙغمٝ زض يىسيٍط اظ ٌطزضٍطي

(SEM)، ِ93-110 غع ،61 ٜضٕاض يىٓ، ٚ تيست ساَ ،ریشی بزًاهِ ٍ جغزافیا ًطزی. 
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، غع: 10ساَ سْٛ، ضٕاضٜ  ،اهِ جغزافیایی سزسهیيفػلٌ تثطيع، ضٟط فيعيىي تٛسؼٝ
126-110. 

 ( ٓ1390سّيٕا٘ي ٔمسْ، ٔحٕس؛ اسالٔي، لاس ،)«٘مص ظيطساذت ٞاي الأتي زض فؼاِيت-

، ساَ ضطٓ، (چطن اًداس جغزافیایی )هطالعات اًساًی، «ٞاي ٌطزضٍطي ضٟط ضضت
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 اي ٔاٞٛاضٜ تػاٚيط ٌطاي ضيء پطزاظش تا اضاضي پٛضص/  واضتطي تغييطات آضىاضساظي

 ضٕاضٜ ٞفسٞٓ، ساَ ،ریشی بزًاهِ ٍ جغزافیا ًطزیِ ،(تثطيع ضٟطستاٖ: ٔٛضزي ٔغاِؼٝ)
 .203-214 غع ،44
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