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 1طاّزُ صادقلَ

 2يشيا عشيثز

 چكيدُ

 تٛشقٝ يزيرثر٘بٔٝيٙد افرٞب در آٖتحّيُ ٚ شتبيي رٚحي ا٘ٛي تٍٙٙبٞبت ٚ ٔىب٘باز اٌبٞي ٚزٜ آٔرا
ة تٛشقٝ ٔحشٛ يٞبثر٘بٔٝٞب ٚ حعرارائٝ خٟت ٚرت ٘ٛفي ضردارد ٚ يي إٞيت ثشزاي ـشتبيرٚ
ثٝ اخراء ٌذاصتٝ صدٜ  ييتٛشقٝ رٚشتب يٞبٝدر لبِت ثر٘بٔ ئتٙٛف يٞبٗ راشتب عرحيا صٛد. درئ

ثبصد. أب يٞب در وصٛر ٔٗ عرحيٗ ايتراز ٟٔٓ يىي ييرٚشتب يٚ ٘ٛشبز يثٟشبز يٞباشت وٝ عرح
. ثبصدئرٚشتب  يغيت ٔحيفيتٛشقٝ ٚ آثبر آٖ در ثّٙدٔدت ثر و يٞبر عرحيثأآ٘چٝ ٟٔٓ اشت ت

ت يفئشىٗ ثر و يٚ ٘ٛشبز يثٟشبز يٞباز عرح يرات ٘بصيثأت يبثيٞدف پسٚٞش حبضر ارز
. رٚش ثبصدئ يي٘مغٝ رٚشتب 22رٚاٖ ثب حدٚد يدٞشتبٖ حٛٔٝ صٟرشتبٖ ص يرٚشتبٞب يغئح

 بفتيك را دريٗ تحميا ي. خبٔقٝ آٔبرثبصدئ يصيٕبياز ٘ٛؿ پ يّيتحّ -يفيك تٛضيٗ تحميا٘دبْ ا
ٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ثب اشتفبدٜ از فرَٔٛ دٞٙد. حديُ ٔيتصى يئشىٗ رٚشتب يٚ ٘ٛشبز يوٙٙدٌبٖ ٚاْ ثٟشبز

 يد. پس از عراحـا٘تخبة صد٘ يتضبدف يريٌرٚش ٕ٘ٛ٘ٝد وٝ ثٝـي٘فر ثرآٚرد ٌرد 203وٛوراٖ 
ٚ شٙدش  ييد رٚاييأك ٚ تيتحم يبت ٘ؾرئشتخرج از ادث يرٞبيٞب ٚ ٔتغپرشصٙبٔٝ ثراشبس صبخص

 SPSS ظ يُ ٚ در ٔحيٞب تىٕٔٝدرضد(، پرشصٙب 80ورٚ٘جبخ ) يآٖ ثب اشتفبدٜ از آزٖٔٛ آِفب ييبيپب

ٚ  يثٟشبز يٞبدٞد عرحيك ٘صبٖ ٔيتحم يٞببفتٝيح حبضُ از يُ لرار ٌرفتٙد. ٘تبيتحّ ٔٛرد
(، 01/3) ير ٔب٘دٌبريظ ٘ؾيت ٔحيفيو يٞبدر صبخص يرات لبثُ تٛخٟيثأت ييرٚشتب ي٘ٛشبز

                                                           
 Email:tsadeghloo@yahoo.com   ٔصٟد يب، دا٘صٍبٜ فردٚشيبر ٌرٜٚ خغرافياشتبد ـ1
 ٔصٟد ريزي رٚشتبيي، دا٘صٍبٜ فردٚشيدا٘صدٛي ارصد رصتٝ خغرافيب ٚ ثر٘بٔٝ ـ2
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ُ يشبس ٔدَ تحّ( داصتٝ اشت. ثرا95/2) تيش حس أٙي(، افزا01/3) ش اشتحىبْ ٔشبوٗيافزا
ٗ يتروٓ 450/0ثب اثرات وُ  ير ٚ ثقد اختٕبفيثأٗ تيترشيث 659/0ثب اثرات وُ  ير ثقد التضبدئش

 يٚ ٘ٛشبز يعرح ثٟشبز يدارا يرٚشتبٞب يظ وُ خبٔقٝ آٔبريت ٔحيفيشغح و ير را ثر رٚيثأت
 ا٘د.داصتٝ

 ر.يُ ٔشيظ، ٔدَ تحّيحت ٔيفي، ويي، ٔشىٗ رٚشتبي٘ٛشبز ٚ يثٟشبز يٞبعرح :يديٍاصگاى کل

 

 هقدهِ

ثٙدي آٖ، ٘مش ٞب ٚ اشتخٛاٖتريٗ صىُ تدشٓ وبِجدي شىٛ٘تٍبٜفٙٛاٖ وٛچهٔشىٗ ثٝ
)شرتيپي پٛر،  وبِجدي ٚ ٞٛيت ٔقٕبري رٚشتبيي دارد -ٌيري شبختبر فضبيياشبشي در صىُ

 يٞب( ٚ در ٌذر زٔبٖ ٚ ٍٕٞبْ ثب دٌرٌٛ٘ي32: 1389؛ شقيدي ٚ أيٙي، 16: 1388
ٛفي را ٘صبٖ ٙىبَ ٔتـٙي خٛأـ اصـىب٘بت ٚ دا٘ش فـالتضبدي ٚ ٌشترش أ -تٕبفياخ

دٞد. ثرخٛرداري رٚشتبٞب از ٔشىٗ ٚ وبِجد ٔٙبشت، ٔٛضٛؿ ضرٚري اشت وٝ ثٝ ضراحت ٔي
ٞب ثٛدٜ اشت. در لبٖ٘ٛ اشبشي خٕٟٛري اشالٔي ايراٖ ِحبػ صدٜ ٚ ٕٞٛارٜ ٔٛرد تٛخٝ دِٚت

از خّٕٝ خٟبد  ييد تٛشقٝ ٚ فٕراٖ رٚشتبيخد يٟبدٞب٘ يريٌبٖ ضٕٗ صىُيٗ ٔيدر ا
 يخٟبد شبز٘دٌ يوٝ ثرا ياف تٛشقٝيدر وٙبر ٚؽب يبد ٔشىٗ ا٘مالة اشالٔيٚ ثٙ يشبز٘دٌ

از  يىيبد ٔشىٗ ٚاٌذارصد. يظ ٚ ٔشىٗ ٔٙبشت در رٚشتبٞب ثٝ ثٙيٗ ٔحئأٔٙؾٛر صدٜ ثٛد ت
فدْ اشتحىبْ خب٘ٝ ٞب ثٛد  ظ ٚئح ي، فرشٛدٌييفٕراٖ رٚشتب يٗ ٔقضالت اضّئٟٓ تر

آٚرد. افزٖٚ ثر  يثٝ ٕٞراٜ ٔ يبديز يآثبر ٔخرة ٚ تّفبت خب٘ يقيوٝ ٍٞٙبْ ثرٚز شٛا٘ح عج
ٔٙدرصدٜ ثٛد.  يدٜ ثدٔشىٙئٙبشت ثٝ ثرٚز پد يظ ثٟداصتياز ٔح يٗ، فدْ ثرخٛرداريا

بِت در ل ييثبفت ٚ ٔشىٗ رٚشتب يٚ ٘ٛشبز يثٟشبز يٞبٔذوٛر ثبفث صد تب خرلٝ ٔقضالت
ٗ ياز ا يىي(. 8: 1391بٖ، يپٛر ٚ ٟٔديپيبدٔشىٗ ا٘دبْ صٛد )شرتيپراوٙدٜ تٛشظ ثٙ الدأبت
پٙح شبِٝ تٛشقٝ اشت  يٞبٔشىٗ در لبِت ثر٘بٔٝ يٚ ٘ٛشبز يشبزسٜ ثٝيٚ يٞبعرح الدأبت،

(. ضرٚرت عرح ٚيسٜ ثٟشبزي ٚ 4)ٕٞبٖ:  خٟت اٞداف ٌٛ٘بٌٖٛ ا٘دبْ صدٜ اشت وٝ در
ٌيرد وٝ اغّت رٚشتبييبٖ در ٔٙبزَ ٘بوبفي ٚ ثب ٚشبيُ تٟٛيٝ ت ٔيأايٗ خب ٘ص شبزي از ٔمبْٚ
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وٙٙد ٚ در ٚالـ ٘بٔٙبشت ثٛدٖ ٚضقيت ثٟداصتي ٔشىٗ رٚشتبيي ٘بلص ٚ تبريه ز٘دٌي ٔي
ت وٝ يٗ ٚالقي، ايي(. از ش100ٛ: 1386ٔشئّٝ ثشيبر خدي اشت )ٔغيقي ٍِٙرٚدي، 

 يشتي، زيآٔٛزص ،ي، التضبديحيتفر يوبروردٞب ٕٞب٘ٙد ييرٚشتب يٞبخب٘ٛادٜ يوبروردٞب
دٝ افراد ٔدت يرد ٚ در ٘تيٌيدر خب٘ٛادٜ ٚ ٔشىٗ ضٛرت ٔ ... ثرخالف صٟرٞب، فٕدتبًٚ
( 69: 1391زادٜ، يٚ رشتٕقّ ياردٞبئ ي)لبشٕ وٙٙديرا از صجب٘ٝ رٚز درآٖ ضرف ٔ يترشيث
رخشتٝ ـٞب را ثشت آٖيز ظيٚ ٔح ييتبـافراد رٚش يت ز٘دٌيفيـت ٔشىٗ در ويفير ويثأت
رٚشتب  يفضب يغيت ٔحيفيظ ٚ ويحـٗ عرح ثر ٔيرات ايثأت يبثيدٖٚ ارزـشبزد. أب ثئ

رٚاٖ از يٕ٘ٛد. دٞشتبٖ حٛٔٝ صٟرشتبٖ ص يريٌٓيب تٛلف آٖ تضٕيتٛاٖ در ٔٛرد تداْٚ يٕ٘
ضر ك حبيآٖ ثٛدٜ اشت. تحم ييٗ عرح در ٘مبط رٚشتبيا ياشت وٝ صبٞد اخرا يخّٕٝ ٔٙبعم

ت ٚ ثٟجٛد يٞب تب چٝ ا٘دازٜ ثٝ ٔٛفمٗ عرحيا يٗ ٔشبِٝ اشت وٝ اخرايد٘جبَ شٙدش اثٝ
ٔٙغمٝ  يظ رٚشتبٞبيت ٔحيفيثٟجٛد و يٗ دٞشتبٖ ٚ ثٝ فجبرتيبٖ اييرٚشتب يظ ز٘دٌيصرا

 ٔٛرد ٔغبِقٝ ٔٙدر صدٜ اشت. 

 پيصيٙٝ تحميك

ٜ افتجبرات ٚخٛد ٚيسٜ در حٛزٔغبِقبت ٔتقددي درخضٛص ثٟشبزي ٔشبوٗ رٚشتبيي ثٝ
ٔٛرد  يغيت ٔحيفيٞب را در اثقبد وعٛر ٔشتميٓ اثرات اخراي عرحدارد أب ٔٙبثقي وٝ ثٝ

ثررشي لرار دادٜ ثبصد ٚخٛد ٘دارد. ِذا در خدَٚ ذيُ ثٝ تقداد ٔحدٚدي از ٔغبِقبت ضٛرت 
 صٛد:ثٟشبزي ٚ ٘ٛشبزي ٔشبوٗ رٚشتبيي اشت اصبرٜ ٔي يٞبٌرفتٝ در ارتجبط ثب عرح

 ييهسكي رٍستا يٍ ًَساس يٌِ بْساسياس هطالعات هَجَد در سه يبزخ (1) لجدٍ

 د آٍرًدُيپد عٌَاى خالصِ پضٍّص

 يٞببٍ٘ر ٘مبط لٛت ٚ ضقف ٚاْ ٔشىٗ در لبِت عرحيح ثي٘تب
ٜٛ يثر وبِجد، التضبد، اختٕبؿ ٚ فرًٞٙ ٚ ص يٚ ٘ٛشبز يثٟشبز

 ياٍِٛرثٙب، وبٞش يشغح ز شيبٖ ثٛدٜ اشت. افزاييشتبٚر يز٘دٌ
ٗ ٔٛارد ياز ا ير وبرورد ٔشىٗ ثرخييثٙبٞب ٚ تغ يشبز، ٔمبْٚيثٛٔ

 ٞشتٙد.

اثرات ٚاْ ٔشىٗ در 
 ييرٚشتب يرات ز٘دٌييتغ

ٚ  ياردٞبئ يلبشٕ
 زادٜيرشتٕقّ

(1391) 

ٔشىٗ  يٚ ٘ٛشبز يت عرح ثٟشبزيازخّٕٝ فٛأُ ٔٛثر در ٔٛفم
ؾر چٖٛ شبخت خب٘ٝ ثب در ٘ٞٓ يىيٚ تىٙ يفٙ يصبُٔ راٞجردٞب

-شيپ يٞبِٔٛفٝ ُيتحّ
-تئٛفم ياخرا ثر٘دٜ در

ٚ  يقمٛثي
 (1392) ٕٞىبراٖ
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ٗ، شبخت ي٘ٛ يٞبئحُ، اشتفبدٜ از تىِٙٛٛس يٞبيسٌيٌرفتٗ ٚ
ٗ يبت ٘ٛي، اشتفبدٜ از ٘ؾريقيعج يبيٕٗ ٔب٘دٖ از ثاليا يٚ شبز ثرا

ٔب٘ٙد  يٚ افتجبر يثبفت رٚشتب ٚ ..، فٛأُ خدٔبت يدر حٛزٜ عراح
ٚ  يت ٔشىٗ، فٛأُ اختٕبفيفيٚاْ خٟت ثٟجٛد و يافغب

 ثبصد.ي.. ٔ.ٚ  يفرٍٞٙ

ٚ  يز عرح ثٟشبزيآٔ
 يئشىٗ رٚشتب ي٘ٛشبز

: ي)ٔغبِقٝ ٔٛرد
 صٟرشتبٖ خداثٙدٜ(

 يٞبعرح يٗ اثرات اخرايرشيدشت آٔدٜ ٘صبٖ دادٜ وٝ ثح ثٝي٘تب
رٚشتبٞب،  يغيت ٔحيفيٌب٘ٝ وشٝ يٞبدر ٔؤِفٝ ييرٚشتب يٞبد

ٗ آٖ ٔرثٛط ثٝ ٔؤِفٝ يترثٛدٜ ٚ وٓ 438/0 يؤِفٝ فرٔٔرثٛط ثٝ ٔ
 يٞبتٛاٖ اشتدالَ ورد وٝ عرحيثبصد. ِذا ٔئ 288/0 يوبرورد

آٖ  يصىّ يا٘دبْ صدٜ ٚ اثرٌذار يىرد فرٔيفٕدتبً ثب رٚ يٞبد
 ثبصد.يدر رٚشتبٞب ٔ يرات وبروردييصتر از اثرات ٚ تغيث

 ياثرات اخرا يبثيارز
ت يفيثر و يٞبد عرح

در ٔٙبعك  يغيحٔ
: ي)ٔغبِقٝ ٔٛرد ييرٚشتب

 -بٖيصٟرشتبٖ رأ
 يدٞشتبٖ فٙدرشه صٕبِ

 ( يٚ خٙٛث

 يداريل يشدبش
(1395) 

ٚ  يالت ثٟشبزيبفت تشٟيٗ دريدٞد، ثيك ٘صبٖ ٔيح تحمي٘تب
ت يٗ ٚضقيٚخٛد دارد. ٕٞچٙ يارتجبط ٔقٙبدار يفمداٖ ٔشىٗ ّٔى

بفت يش ثٝ دريرادبد ٌيثر ا يياخرا -يٚ ادار ي، التضبدياختٕبف
 يدار٘د، ٚ ثب ثررش ياوٙٙدٜٗيي٘مش تق ييالت ٔشىٗ رٚشتبيتشٟ

د ئصخص ٌرد يياخرا -يٚ ادار ي، التضبدياختٕبف يٞبٔؤِفٝ
 ت را داصتٝ اشت.يٗ  إٞيترشيث يوٝ ٔؤِفٝ اختٕبف

ُ فٛأُ ٔؤثر ثر يتحّ
بٖ ثٝ يش رٚشتبئيٌرا
الت يبفت تشٟيدر
 يئشىٗ رٚشتب يثٟشبز

: )دٞشتبٖ يِقبتٔٛرد ٔغب
صٟرشتبٖ  -ٝئٟرٚئ

 بة(يفبر

ٚ  يرضٛا٘
 (1396ٕٞىبراٖ)

ٔشبوٗ  يثٟشبز يثرا يٗ افتجبرات ٔشىٗ از ٔٙبثـ ثب٘ىيتبٔ
، يياصتغبَ رٚشتب ت ٚيخٕق يدارئٙدر ثٝ پب ييرٚشتب
رش يراٖ ثٝ پذيٌٚاِزاْ ٚاْ ي٘غبرت ٔحّ يٟ٘بدٞب يتٛإ٘ٙدشبز

 صٛد.ي٘ؾبرت ثرشبخت ٚ شبزٞب ٔ

ٔشىٗ  ياخٕبِ يثررش
 وٛچه يلرضٝ ٞب

Young & 

Krishnan et 

al (2007) 

ٚ  يىيزيف يٞبيٌذارٝئٙدرثٝ ثٟجٛد شرٔب يثٟشبز يٞبعرح
 ٌردد.ئ يز٘دٌ ئشىٗ ٚ ثٟجٛد اشتب٘دارٞب يشبزٔمبْٚ

 وٛچه ٚ يٞبلرضٝ
ثٟجٛد ٔشىٗ ثب اشتفبدٜ از 

پُٙ دادٜ  يٍ٘رٌذصتٝ
اثر عرح يريٌا٘دازٜ يثرا

 ياشبش يداٞبيٚٞب ثر ر

McIntosh 

et al (2008) 

 1394ق، يتحق يّاافتِيهٌبع: 
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 ي٘ؾر ئجب٘

فرٍٞٙي، التضبدي ٚ وبِجدي اشت وٝ ثراي فراٞٓ  -اي اختٕبفئشىٗ رٚشتبيي، پديدٜ
فٙٛاٖ ٔيٗ ٔشىٗ ثٝأوردٖ صرايظ ٔٙبشت زيشت، ز٘دٌي ٚ ٔقيصت ثر پبصدٜ اشت. أرٚزٜ ت

ٗ ٔصىالتي ٘ؾير يچٖٙ در ٘ٛاحي رٚشتبيي ٔغرح اشت. ٞٓيىي از ٔقضالت الصبر ٌٛ٘بٌٛ
تىٛيٗ ٚ ٌشترش خٛدخٛش ٚ ثدٖٚ ٘مصٝ لجّي، لدٔت اوثر رٚشتبٞب ثب ثبفت فرشٛدٜ از 

ٗ يدر وٙبر ا ييٞبي اشتب٘دارد ٔشىٗ رٚشتبيي اشت. از شٛداليُ ٟٔٓ تٛخٝ ثٝ صبخص
بثد ييت آٖ ٔقٙب ٔيٚ ٞٛ ير ٔقٕبريثأتحت ت يئشىٗ رٚشتب يٞباز صبخص يبريظ، ثشيصرا

: 1391 رد )ثيتي،يٌيبر ٔٛرد تٛخٝ لرار ٕ٘يٗ ٔقيد ايخد ياز شبخت ٚ شبزٞب يبريوٝ در ثش
 يٞبضرٚرت تٛخٝ ثٝ آٖ در ثر٘بٔٝ ييدرثبرٜ ٔشىٗ رٚشتب يٗ ٔشبئُ ٚ ٔقضالتي(. چ120ٙ

 دٞد. ئ شيرثظ افزايذ يٟ٘بدٞب يرا ثرا ييرٚشتب يزيرسٜ ثر٘بٔٝيٚوصٛر ثٝ ييتٛشقٝ فضب

ا٘د از: تحَٛ صرايظ ز٘دٌي رٚشتبيي ٚ تريٗ داليُ تٛخٝ ثٝ ٔشىٗ رٚشتبيي فجبرتٟٔٓ
اِتزاْ تغبثك ثب صرايظ حبَ، ضرٚرت وبٞش خشبرات ثاليبي عجيقي )شيُ، زِزِٝ، عٛفبٖ 
ٚ....(، اِزأبت ثٟشبزي ٚ ٔمبْٚ شبزي ٔشبوٗ ٚاثشتٝ، فراٞٓ آٚردٖ ٔحيظ ٔٙبشت ز٘دٌي ٚ 

ر يثأٔشىٗ در ثّٙدٔدت ت يفيو يٞبفراٞٓ آٚردٖ صبخص ييرٚشتب ٚ... . از شٛ تٛازٖ صٟر ٚ
ٗ ٔٙبفـ تٟٙب ٔٙحضر ثٝ ثقد يرٚشتبٞب خٛاٞد ٌذاصت ٚ ا يشتيز يثر ثٟجٛد فضب يصٍرف
(. ثب ايٗ تفبشير 33: 1385، ي)ٚزارت ٔشىٗ ٚ صٟرشبز رٚشتب ٘خٛاٞد صد يىيزيٚ ف يوبِجد

٘ٛشبزي ٚ ثٟشبزي ٔشبوٗ رٚشتبيي از اٞٓ ٔٛضٛفبت شبزي ٚ پرداختٗ ثٝ ٔٛضٛؿ ٔمبْٚ
ٕٞزٔبٖ ثب  1374ٞبيي در ايٗ زٔيٙٝ وٝ تٛشظ ثٙيبد ٔشىٗ در شبَ پيصرٚشت. يىي از عرح

عرح اضالحي رٚا٘جخصي در رٚشتب اخراء صد، عرح ثٟشبزي ٚ ٘ٛشبزي ٔشبوٗ رٚشتبيي 
دٖ ٚ دٚثبرٜ يٖ ثخصدٖ دٚثبرٜ، ثبزتٛايتٛاٖ ثخص يثٝ ٔقٙب ياز ٘ؾر ِغٛ ياشت. ثٟشبز

ٔٙؾٛر اثمبء صٛد وٝ ثٝياعالق ٔ يدر اضغالح ثٝ ٔدٕٛفٝ الدأبت يتٛإ٘ٙد وردٖ اشت؛ ِٚ
شبختبر  يشبزٙٝيبٖ ثب ثٟيرٚشتبئ يشت ثٛٔيت زيفيثبفت ٚ ثٟجٛد و يٚ ثٟجٛد وبِجد ٚ فضب

٘بت ـ فبدال٘ٝ أىبيٙد تٛزيفرآ يشبزٔب٘دٞ يدر راشتب ييخٛأـ رٚشتب يٚ وبِجد يفرٍٞٙ
(. 18: 1381، يٚ ٔمضٛد يجي)حج رديٌيدر وٛتبٜ ٔدت ضٛرت ٔ يالت رفبٞيٚ تشٟ ييرثٙبيز
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شغح  در يريٍيٗ الداْ در حبَ اخراء ٚ پيترٗ ٔشىٗ ثزريئأتحمك اٞداف ت يأب در راشتب
ت آٖ آغبز صدٜ اشت. يفقبِ 1374اشت وٝ از شبَ يئشىٗ رٚشتب يٚ ثٟشبز يوصٛر، ٘ٛشبز

ٞب ثب ٔٛا٘ـ ٚ از عرح يبرير ثشيز ٘ؾي٘ يئشبوٗ رٚشتب يٚ ٘ٛشبز يثٟشبز يٞبعرح
 يرات صٍرفيثأتٛا٘د تئ يثٟشبز يٞبعرح يت در اخرايثبصد. أب، ٔٛفميٕٞراٜ ٔ ئصىالت

بٖ ثٝ ٕٞراٜ داصتٝ ييرٚشتب يظ ز٘دٌيت ٔحيفيٚ ارتمبء و ييرٚشتب يشتيز يثر ثٟجٛد فضبٞب
 ثبصد. 

فٙٛاٖ يه اضُ اشبشي ريزي ٚ تٛشقٝ ٔجبحث ويفيت ٔحيظ ثٝأرٚزٜ در ادثيبت ثر٘بٔٝ
(. Ventegodt and et al., 2003: 27) ريزاٖ ٚ ٔديراٖ اشتپيٛشتٝ ٔٛرد تٛخٝ ثر٘بٔٝ

ٞبي ٔرثٛط ثٝ ويفيت ٔحيظ، تٟٙب زيشتٗ ٟٔٓ ٘يشت، ثّىٝ صرايظ ثٟتر چٙيٗ در ثحثٞٓ
ٞبي الزْ را ري فبدال٘ٝ؛ زٔيٙٝز٘دٌي وردٖ وٝ در آٖ تٛازٖ، ٕٞبٍٞٙي، ٔغّٛثيت ٚ ثراث

ثراي ز٘دٌي ٕٞراٜ ثب شالٔت، أٙيت، آشبيش، آرأش، ٘صبط، خالليت ٚ زيجبيي پديدآٚرد، 
ٌراي پردازاٖ تدرثٝ(. از ديدٌبٜ ٘ؾري17ٝ: 1387)رضٛا٘ي ٚ ٕٞىبراٖ،  ثبصدٔد٘ؾر ٔي

ٔثبثٝ ( ثٝچٖٛ ِيٙچ، ًِٙ ٚ٘شر ويفيت ٔحيظ )صٟري يب رٚشتبعراحي )صٟري، رٚشتب( ٞٓ
پديدٜ يب رٚيدادي اشت وٝ در خريبٖ دادٚشتدي ٔيبٖ خضٛضيبت وبِجدي ٚ ٔحشٛس ٔحيظ 

ىُ ـٍي ٚ تٛا٘بيي ذٞٙي فرد ٘بؽر از شٛي ديٍر، صـاٍِٛٞب ٚ رٔزٞبي فرٞٙ شٛ، ٚيه از
(. درايٗ رٚيىردٞب، ويفيت ز٘دٌي ٔصتُٕ ثر شالٔتي، ٔحيظ ٚ ٔٙبثـ 45)ٕٞبٖ:  ٌيردٔي

)پٛراحٕد ٚ  ثبصدٞبي التضبدي ٚ ارتمبي خبيٍبٜ اختٕبفي ٚ ايدبد أٙيت ٔيعجيقي، پيصرفت
ٍر يىي از فٛأُ ٟٔٓ در ثٟجٛد ويفيت ز٘دٌي در ٔيبٖ يد ي(. از ٔٙؾر28: 1390ٕٞىبراٖ، 

خٛأـ ا٘شب٘ي اشتب٘دارد ثٛدٖ ٔحُ ز٘دٌي از ٘ؾر ثٟداصت، اصتغبَ، ٔحيظ زيشت ٚ وبِجد 
ٚيسٌي اختٕبفي ٚ التضبدي ٚ فيزيىي ٔحُ ز٘دٌي ثر  عٛري وٝ رضبيت ازثبصد، ثٝٔي

 :Sirgy and Cornwell, 2002ٌذار اشت )ثيرأز٘دٌي ٚ ويفيت ز٘دٌي افراد ترضبيت از 

دٞد راثغٝ ٔثجت ٔيبٖ خدٔبت )ٔشىٗ، حُٕ ٚ (. ٘تبيح تحميك ثرخي ٔحممبٖ ٘صبٖ ٔي114
افراد  يشتيويفيت ٔحيظ ز ٘مُ ٚ ثٟداصت( ٚ ويفيت ز٘دٌي ٚخٛد داصتٝ ٚ ثب افزايش خدٔبت

 يغيت ٔحيفي(. در خضٛص وEpleyandal and Menon 2008: 47) يبثدثٟجٛد ٔي
ٔختّف ٔغرح صدٜ اشت. در  يٞبدٌبٜ ٔحممبٖ حٛزٜياز د يبريثش يٞبف ٚ صبخصيتقبر
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ر ير زيرٚشتب ِحبػ صدٜ اشت صبُٔ پٙح ٔتغ يغيت ٔحيفيفٙٛاٖ ِٔٛفٝ وك آ٘چٝ ثٝيٗ تحميا
 (. 2 )خدَٚ ثبصديشبز٘دٜ آٖ ٔ يٞبٚ صبخص

 در رٍستا يطيفت هحيک يّالفِؤه (2) جدٍل

 ضاخص زيهتغ هَلفِ

 يغيت ٔحيفيو
 رٚشتب

 رٚشتب يت التضبديفقبِ يرٚشتب ٚ تٙٛؿ ثخص يتٙبشت ثب التضبد ٔحّ يالتضبد

 ياختٕبف
 يٚ تقّك ٔىب٘ يرٚشتب، ٔب٘دٌبر يزاٖ ٚ ٘ٛؿ تقبٔالت اختٕبفئ

ت ٚ تدب٘س يرٚشتب، أٙ يحيٖ وبرورد تفرزايت رٚشتب، ٔيخٕق
 رٚشتب ياختٕبف

 يغيشت ٔحيز
 ي، فمداٖ آِٛدٌيغئحشجز رٚشتب، ثٟداصت ٚ شالٔت  يٚخٛد فضب

 دٞٙدٜ ٚ ....زارأ يٚ ضدا

 يوبِجد
آشبٖ ٚ ٔقبثر ٔٙبشت  يت ٔشىٗ ٚ شبخت ٚ شبزٞب، دشترشيفيو

ٔٙبشت،  ييرٚشتب، رٚصٙب يالت خدٔبتيٞب ٚ تشٟرشبختيرٚشتب، ز
 رٚشتب يغئح يٕٙيت ايثبال در رٚشتب ٚ تمٛ ياشتحىبْ وبِجد

 ت ٚ ٔٙؾريٞٛ
بٖ، حفؼ ٔٙر ييت رٚشتبيٗ رٚشتب، احشبس ٞٛيٕ٘بد يٞبحفؼ ارزش

 ٔغّٛة ييرٚشتب، حس تقّك ٔٛثر ٚ خٛا٘ب يٚ ثٛٔ ئحّ

ٌبع: گلكار،  ًَا1379ه وكاراى،  ي؛ رض وكاراى، يعي؛ رف1387ٍّ   ٍّ ّايز ياٍ س 45، 1391اى   ِ  قيتحق يافت

ظ ٕٞٛارٜ ٔغرح ٚ ٔد٘ؾر ثٛدٜ يت ٔحيفياز اثقبد ٟٔٓ شبز٘دٜ و يىيفٙٛاٖ أب آ٘چٝ ثٝ 
تٛاٖ اثقبد يٗ اشبس ٔيٞب ثٛدٜ اشت. ثر اا٘شبٖ يشتياشت ثقد ٔشىٗ ٚ پٙبٍٞبٜ ز

 يٞبدر لبِت صبخص يغيت ٔحيفيرا در و يئشبوٗ رٚشتب يثٟشبز يٞبعرح يرٌذاريثأت
 ارائٝ ٕ٘ٛد. ريخدَٚ ز

 رٍستا يطيت هحيفيبْبَد هسكي بز ک يزگذاريثأّاي تضاخص (3)جدٍل

 زّايهتغ ضاخص ابعاد

 يبٔدٞبيپ
 التضبدي

 يالتضبد ييبيپٛ
ٗ يٕت ٔشىٗ ٚ زٔي)ٔغبزٜ ٚ ...(، ارتمب ل يوٙبر ٔشىٛ٘ يالتضبد يدبد وبروردٞبيا

 رٚشتب

 اصتغبَ يٞب(، تٙٛؿ فرضترٔرتجظيب غي يش اصتغبَ )ٔرتجظ ثب ثٟشبزيافزا اصتغبَ

 درآٔدزايي
رٚشتبيي، ٔيزاٖ ٌشترش ٔيزاٖ افزايش ٚاحدٞبي ضٙقتي ٚوبرٌبٞي وٛچه درٖٚ

 ٔراوز خدٔبتي ٚتدبري
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 زّايهتغ ضاخص ابعاد

 تٙٛؿ ٔقيصت
خب٘ٛار  يصتيتٙٛؿ ٔق يٞبش فرضتيشغح اختضبص يبفتٝ ثٝ فضبٞبي ٔقيصتي، افزا

 ْ ٚ ...ب ٔٛاد خبيٚ  يـ دشتي، وبرٌبٜ ضٙبيدبد دأدارير اي٘ؾ

تجقبت 
 -اختٕبفي
 فرٍٞٙي

 ، حك اضالح ٚتغييريحك ٔٙزِت، ٔصبروت اختٕبف حمٛق فردي

 ٔب٘دٌبري حس تقّك ٔىبٖ 

 تجقبت وبِجدي

 ظيٚ اشتحىبْ ٔح يٕٙيا
اشتفبدٜ از صٙبس ٚويفيت آٖ، اشتفبدٜ از ثتٗ اشتب٘دارد، شجه ثٛدٖ ٚزٖ شمف 

ٔشىٛ٘ي  ر، پرٞيز از اشتمرار ٚاحدداشبختٕبٖ، پرٞيز از شبخت خب٘ٝ در اراضي صيت
 درحريٓ شيالة

 ٔشىٗ يشبزيثٛٔ
 ، ارائٝ يه ٔدَ ثٟيٙٝ شبخت ٔتٙبشت ثب الّيٓ  ٚيٚ ٔحّ يٕيالّ يا٘غجبق ثب اٍِٛٞب

 فرًٞٙ رٚشتب

 ٟ٘بدٞبي ٔحّي،  شبخت ٚ شبز، افزايش زٔيٙٝ حضٛر يا٘غجبق ثب اشتب٘داردٞب ٔديريت ٚ ٘ؾبرت

 يظ ز٘دٌيآشبيش در ٔح
أٙيت احصبْ، رفبيت اضَٛ ثٟداصتي، ٕٞخٛا٘ي ، يظ ز٘دٌيت در ٔحياحشبس أٙ

 ٞبي التضبدي خب٘ٛار ٚ٘يبزٞبي ضرٚرئشىٗ ثب فقبِيت

 اٍِٛ ٚ دا٘ٝ ثٙدي، تٙٛؿ ويفيت فرْ ٚثبفت

 ويفيت دشترشي پيبدٜ، ويفيت دشترشي شٛارٜ، ويفيت دشترشي فضبي ثبز ويفيت دشترشي

 ٘ٛرٌيري يب رٚصٙبيي خب٘ٝ، ٔٛلقيت لرارٌيري ثٙب ٘يرضبيت از ٚاحد ٔشىٛ

 يٙدٞبيثرا
ثٟجٛد ٔٙؾريب 

ا٘داز چصٓ
 زيجبصٙبختي

 يئٙؾر ثبفت رٚشتب
 يٞبيرفبيت حريٓ ٔيبٖ ٚاحدٞبي ٔشىٛ٘ي، رفبيت حريٓ ٔيبٖ ٔشبوٗ ٚ وبرثر

 ٔشبوٗ شبزٌبر، رفبيت حريٓ ٔيبٖ ٌٛرشتبٖ ٚ

 خٛيي درٔٙبثـضرفٝ
چٛة  )خبن ٚ ٛٔي ٔٛخٛد دراعراف رٚشتب خٟت شبخت ٔشىٗاشتفبدٜ از ٔضبِح ث

 ٚ...(، تصٛيك افراد ثٝ اشتفبدٜ از ٔضبِح ثٛٔي

 تغييروبرثري ٔشىٛ٘ي ثٝ تدبري تغييروبرثري

ويفيت پبويزٌي، 
 اضٛات، ثٛ ٚ...

-آٚري آةويفيت پبويزٌي، ٚضقيت شبٔب٘ٝ فبضالة خبٍ٘ي ٚدفـ زثبِٝ، شبٔب٘ٝ خٕـ

 ٞبي شغحي

، ي)جام کسز  (،1391اى ٍّوكاراى، يعي(، )رف1388(، )پَرجعفز ٍ ّوكاراى، 111:1389)سزتيپي پَر، هٌابع: 

 يّاافتِيز ي( ٍ سا72: 1391سادُ، يٍ رستوعل ياردّائ ي(،)قاسو44:1391(، )رادجْاًباًي ٍ پزتَي، 1389

 1394ق، يتحق

 ّاهَاد ٍ رٍش

ت ٚ يـٚ از ٘ؾر ٔبٞ يمبت وبرثرديحمـٛؿ خزء تـدف ٚ ٘ـسٚٞش حبضر از ٘ؾر ٞـپ
ك ياعالفبت از عر ياشت وٝ ٌردآٚر يّيٚ تحّ يفيمبت تٛضيدر زٔرٜ تحم يصٙبشرٚش
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پرشصٙبٔٝ ٔحمك شبختٝ،  يثب اشتفبدٜ از اثزارٞب يدا٘يٚ ٔ ياوتبثخب٘ٝ-ياشٙبد يٞبرٚش
 SPSS افزارظ ٘رْيُ اعالفبت در ٔحيتحّ يٚ ٔضبحجٝ ا٘دبْ صدٜ ٚ در ٌبْ ثقد ٔصبٞدٜ

ر٘دٜ شبوٗ در يٌٚاْ يٝ خب٘ٛارٞبيٗ پسٚٞش صبُٔ وّيا يضٛرت ٌرفتٝ اشت. خبٔقٝ آٔبر
ثبصد. تقداد ئ يرٚاٖ در اشتبٖ خراشبٖ صٕبِيصٟرشتبٖ ص يدٞشتبٖ حٛٔٝ از ثخش ٔروز

ا٘د الت خٟت شبخت ٔشبوٗ پرداختٝيبفت ٚاْ ٚ تشٟيٗ دٞشتبٖ ثٝ دريوٝ در ا ييخب٘ٛارٞب
ثبصد وٝ ثراشبس فرَٔٛ  يخب٘ٛار ٔ 862ٚ  739ت صبُٔ يترتٚ اخراء ثٝ در ٔرحّٝ اتٕبْ وبر

فٙٛاٖ رٚشتبي دٞشتبٖ حٛٔٝ ثخش ٔروزي ثٝ 7ر٘دٜ شبوٗ در يٌخب٘ٛار ٚاْ 203وٛوراٖ، 
 يأحمك شبختٝ دادٜ پرشصٙبٔٝ ي(. اثزار ٌردآٚر4 )خدَٚ ٗ صدٜ اشتييحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ تق

ف پٙح يٙٝ ٚ در لبِت عيٗ زٔيضٛرت ٌرفتٝ در اٚ ٔغبِقبت  يبت ٘ؾرياشت وٝ ثراشبس ادث
د دا٘صٍبٜ يٚ اشبت يت فّٕأيٞ يآٖ تٛشظ افضب ييصدٜ ٚ رٚا يىرت عراحيِ ياٙٝيٌز

ٚ  يبد ٔشىٗ ا٘مالة اشالٔير ثٙير ٘ؾيدرٌ يٗ حٛزٜ ٚ وبرصٙبشبٖ ٟ٘بدٞبئرتجظ ثب ا
آٖ ثب  ييبيبد لرار ٌرفتٝ ٚ پييأٗ خضٛص ٔٛرد تيدر ا يمبتئصبٚرٜ ٚ تحم يٞبصروت

 دٜ اشت.ئحبشجٝ ٌرد 80/0 ورٚ٘جبخ يت آِفبياشتفبدٜ ازضر

 دّستاى حَهِ يت ٍ تعدادخاًَارّايجوع (4) جدٍل

 رٍستا
تعداد 

 خاًَار
 تيجوع

زًدگاى يٍام گ

 اى کاريپا يدارا

زًدگاى در يٍام گ

 حال اجزا
 حجون ًوًَِ

 15 28 27 219 64 ياهلل آثبدشفّ

 31 141 117 611 200 بياهلل آثبد فّ

 19 76 73 341 104 رآثبديأ

 24 110 90 1072 184 ثبغبٖ

 20 92 77 574 178 ثرزَ آثبد

 69 291 262 1385 360 چّٛ

 25 124 93 1241 372 ٗيدٚ

 203 862 739 5443 1462 خٕـ

 15 1035 1200 * * خٕـ وُ افتجبرات 

 31 * * 8062 2285 خٕـ وُ دٞشتبٖ

 1393، ياد هسكي اًقالب اسالهي؛ ب1391ٌ، زاىيهٌبع: هزکش آهار ا
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ٖٚا ٝث شٝ ثخش ٔروزيصٟرشتٖب ص ٖ، ثخش شرحد ٝث ٔروزيت صيٝث ٔروز ير ٚا خّير ٚ  يت ِٛ
صت دٞشتٖب تمشٍٙٝيت يثخش لٛصخبٝ٘ ٝث ٔروز قٝ از ثخش يٓ ٔيلّقٝ ٚٞ  صٛد. دٞشتٖب ٔٛرد ٔغِب

تخبة صدٜ اشت وٝ دارا ئروز فت رٚشتبياز ا ثبصد وٝيشتٚ  دٚ رٚشتب ٔيث ي٘ا وٝ  ييٗ تقدادٞ 
ْٚا ٌيترشيث ٌٖب در راشتبيٗ تقداد  دٜ يٚ ٘ٛشبز يثٟشبز ير٘د قٝ ٔشىٗ را دارا ٛث د خٟت ٔغِب ٘ا

تخبة صدٜ د. ٘ا  ٘ا

 بحث ّا ٍ يافتِ

ٞب ٚ ٘تبيح تحميك در دٚ ثخش ٔدزا آٔبر تٛضيفي ٚ آٔبر اشتٙجبعي آٚردٜ صدٜ اشت. يبفتٝ
 30درضد از پبشخٍٛيبٖ ٔرد ٚ  70 دٞدشصٙبٔٝ ٘صبٖ ٔيپر 203ٞبي تٛضيفي از ثررشي

 تب 20ُٞ ٚ در ٔحدٚدٜ شٙي أدرضد ايٗ ٕ٘ٛ٘ٝ آٔبري ٔت 3/79ٗ يچٙدرضد زٖ ٞشتٙد. ٞٓ
درضد اثتدايي،  35درضد فبلد شٛاد،  7/17شبَ لرار دار٘د.  45شبَ ثب ٔيبٍ٘يٗ شٙي  60
چٙيٗ ثٝ ثٝ ثبال ٞشتٙد، ٞٓ درضد ديپ8/11ّٓدرضد ديپّٓ ٚ  3/16درضد رإٞٙبيي، 2/19

داري ٚ ..( درضد افراد داراي چٙد صغُ )وصبٚرز، دأداري، ٔغبزٜ 2/55 يِحبػ ٚضقيت صغّ
درضد ثرخٛردار از ٚاْ ٚ 8/48ا٘داز ٘مدي در ثب٘ه، درضد افراد داراي پس 8/49ثبصٙد ٚ ٔي

فضبي ٗ ٔيبٍ٘يٗ تقداد ٘فرات ايچٙتشٟيالت ثب٘ىي خٟت شبخت ٔشبوٗ ٞشتٙد. ٞٓ
ٞبي ديدٌبٜ پبشخ ، ثررشيييثبصٙد. از شٛ٘فر ٔي 90/1خب٘ٛارٞبي ٔٛرد ثررشي ٘يز ثراثر  ثب 

ٞبي ٘ٛشبزي ٚ ثٟشبزي ٔشىٗ رٚشتبيي ثر ويفيت ٔحيظ رٚشتب ٌٛيبٖ در ٔٛرد اثرات عرح
 يثقد اختٕبف يعٛر وّر ٔصخص صدٜ اشت. ثٝيدٞد وٝ در ثقد ٔختّف در خدَٚ ز٘صبٖ ٔي

ثب وشت  42/2 ٗيبٍ٘يثب ٔ ير ٚ ثقد التضبديثأٗ تيترشيه ثيٚ وشت رتجٝ  80/2ٗ يبٍ٘يثب ٔ
 (. 6ٚ  5)خدَٚ  ا٘درفتٝير را پذيثأٗ تيتررتجٝ چٟبر وٓ

 يط کالبديت هحيفيهسكي بزک يٍ بْساس يطزح ًَساس يي اثزات اجزاياًگيه (5)جدٍل 

 هياًگيي هتغيزّا هياًگيي ضاخص

 يالتضبد ييبيپٛ
55/2 

 

 51/2 يوٙبر ٔشىٛ٘ يالتضبد يبروردٞبدبد ويا

 57/2 ٗ رٚشتبيٕت ٔشىٗ ٚ زٔيارتمب ل

 39/2 اصتغبَ
 43/2 ش اصتغبَيافزا

 31/2 اصتغبَ يٞبتٙٛؿ فرضت
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 هياًگيي هتغيزّا هياًگيي ضاخص

 35/2 درآٔدزايي
 31/2 ٔيزاٖ افزايش ٚاحدٞبي ضٙقتي ٚ وبرٌبٞي وٛچه درٖٚ رٚشتبيي

 41/2 ٔيزاٖ ٌشترش ٔراوز خدٔبتي ٚ تدبري

 40/2 قيصتتٙٛؿ ٔ
 45/2 شغح اختضبص يبفتٝ ثٝ فضبٞبي ٔقيصتي

 35/2 يصتيتٙٛؿ ٔق يٞبش فرضتيافزا

ٚ اشتحىبْ  يٕٙيا
 ظئح

 85/2 پرٞيز از اشتمرار ٚاحدٔشىٛ٘ي درحريٓ شيالة 91/2

 53/2 ٔشىٗ يشبزيثٛٔ
 59/2 يٚ ٔحّ يٕيالّ يا٘غجبق ثب اٍِٛٞب

 47/2 ًٙ رٚشتبارائٝ يه ٔدَ ثٟيٙٝ شبخت ٔتٙبشت ثب فرٞ

 ٔديريت ٚ ٘ؾبرت
76/2 

 

 71/2 شبخت ٚ شبز يا٘غجبق ثب اشتب٘داردٞب

 88/2 افزايش زٔيٙٝ حضٛر ٟ٘بدٞبي ٔحّي

ظ يآشبيش درٔح
 يز٘دٌ

72/2 
 

 94/2 يظ ز٘دٌيت در ٔحياحشبس أٙ

 67/2 أٙيت احصبْ

 66/2 رفبيت اضَٛ ثٟداصتي

 68/2 خب٘ٛار ٚ٘يبزٞبي ضرٚريٞبي التضبدي ٕٞخٛا٘ي ٔشىٗ ثب فقبِيت

 70/2 شبزٌبر يٞبيرفبيت حريٓ ٔيبٖ ٔشبوٗ ٚ وبرثر 72/2 يئٙؾر ثبفت رٚشتب

 55/2 ضرفٝ خٛيي درٔٙبثـ
 60/2 اشتفبدٜ از ٔضبِح ثٛٔي ٔٛخٛد دراعراف رٚشتب

 49/2 تصٛيك افراد ثٝ اشتفبدٜ از ٔضبِح ثٛٔي

 42/2 بريتغييروبرثري ٔشىٛ٘ي ثٝ تد 42/2 تغييروبرثري

 حمٛق فردي
59/2 

 

 55/2 حك ٔٙزِت

 60/2 ئصبروت اختٕبف

 63/2 حك اضالح ٚ تغيير

 01/3 ٔب٘دٌبري 01/3 تقّك ٔىب٘ي

ٚ اشتحىبْ  يٕٙيا
 ظئح

91/2 
 

 01/3 اشتفبدٜ از صٙبس ٚ ويفيت آٖ

 99/2 اشتفبدٜ از ثتٗ اشتب٘دارد

 96/2 شجه ثٛدٖ ٚزٖ شمف شبختٕبٖ

 90/2 دارشبخت خب٘ٝ در اراضي صيت پرٞيز از

 73/2 ويفيت فرْ ٚ ثبفت
 71/2 ثٙدياٍِٛ ٚ دا٘ٝ

 77/2 تٙٛؿ

 84/2 ويفيت دشترشي
 90/2 ويفيت دشترشي پيبدٜ

 86/2 ويفيت دشترشي شٛارٜ
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 هياًگيي هتغيزّا هياًگيي ضاخص

 76/2 ويفيت دشترشي فضبي ثبز

رضبيت از 
 ٚاحدٔشىٛ٘ي

83/2 
 86/2 ٘ٛرٌيري يب رٚصٙبيي خب٘ٝ

 80/2 لرارٌيري ثٙبٔٛلقيت 

 70/2 يئٙؾر ثبفت رٚشتب
 64/2 ٔٙؾر رٚشتب يٚ ٕٞبٍٞٙ ييجبيز

 76/2 رفبيت حريٓ ٔيبٖ ٚاحدٞبي ٔشىٛ٘ي

ويفيت پبويزٌي، 
 اضٛات، ثٛ ٚ...

61/2 

 67/2 ويفيت پبويزٌي

 64/2 ٚضقيت شبٔب٘ٝ فبضالة خبٍ٘ي ٚ دفـ زثبِٝ

 52/2 شبٔب٘ٝ خٕـ آٚري آة ٞبي شغحي

 1394ّاي تحقيق: ِيافت

ط يت هحيفيهسكي بزک يٍ بْساس يطزح ًَساس يابعاد چْارگاًِ اثزات اجزا يّايياًگيهجوَع ه (6)جدٍل 

 يکالبد

 هياًگيي ابعاد

 42/2 پيبٔدٞبي التضبدي

 80/2 تجقبت اختٕبفي ٚ فرٍٞٙي

 76/2 تجقبت وبِجدي

 57/2 ا٘داز زيجبصبختيچصٓ

 1394ّاي تحقيق: يافتِ

دشت ٝٔٙؾٛر ثرٚ٘ٛف، ثٝيك آزٖٔٛ وٌِٕٛٛرٚف اشٕيٞب از عرخٝ ثٝ ٘رٔبَ ثٛدٖ دادٜثب تٛ
ٔشتمُ اشتفبدٜ صدٜ  T، از آزٖٔٛ ييرٚشتب يٚ ٘ٛشبز يت فّٕىرد عرح ثٟشبزيآٚردٖ ٚضق
 يٚ ٘ٛشبز يعرح ثٟشبز يٗ اثرات اخرايئٛرد ٘ؾر خٟت تج يٞبُ صبخصياشت. تحّ

 ياخرا يرٌذاريثأدٞٙدٜ تٔٛرد ٔغبِقٝ ٘صبٖ يقٝ آٔبرخبٔ يظ وبِجديت ٔحيفيثر و ييرٚشتب
ت يفيو يجبصٙبختيا٘داز زٚ چصٓ ي، وبِجدي، اختٕبفيثر اثقبد التضبد ييرٚشتب يعرح ثٟشبز

ثر  يعرح ثٟشبز ي، اثرٌذارير از ثقد التضبديدٞد، غيح ٘صبٖ ٔيثبصد. ٘تبئ يظ وبِجدئح
ٗ تفبٚت درشغح يا٘د. اصدٜ يبثئتٛشظ ارزتر از حد شيث يظ وبِجديت ٔحيفير اثقبد ويشب
 ثبصديصىُ ٔثجت ٔٔٛرد آزٖٔٛ ثٝ يت فدديٞب از ٔغّٛثدرضد ٔقٙبدار ٚ تفبٚت ِٔٛفٝ 05/0

 (. 7)خدَٚ 
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در هٌطقِ هَرد  يٍبْساس يطزح ًَساس ياي درابعاد گًَاگَى اثزات اجزاتك ًوًَِ tًتايج آسهَى  (7) جدٍل

 هطالعِ

 ابعاد

Test Value = 2.5 

 هياًگيي
اًحزاف 

 t هعيار
درجِ 

آسادي 
df 

سطح 

هعٌاداري 
sig 

تفاٍت 

 ّاهياًگيي

فاصلِ 

 %95اطويٌاى

 باال پاييي

 52273/0 42/2 -0034/0 -1481/0 07574/0 040/0 202 -064/2 پيبٔدٞبي التضبدي

 64608/0 80/2 3907/0 2119/0 30131/0 000/0 202 645/6 فرٍٞٙي -تجقبت اختٕبفي

 41601/0 76/2 3202/0 2050/0 26259/0 000/0 202 993/8 تجقبت وبِجدي

 50275/0 57/2 1406/0 0014/0 07102/0 045/0 202 013/2 ا٘داز زيجب صٙبختيچصٓ

 1394ّاي تحقيق: يافتِ

 يٚ ٘ٛشبز يثٟشبز يه از اثقبد اثرٌذاريٞر يزاٖ اثرٌذارئ يدر ٌبْ ثقد خٟت ثررش
ر اشتفبدٜ صدٜ يُ ٔشيدر رٚشتبٞب، از ٔدَ تحّ يت وبِجديفيؿ وُ ؤدٕٛ ئشىٗ ثر رٚ
ظ يت ٔحيفيبٖ اثقبد ويدٞد، از ٔير ٘صبٖ ٔيُ ٔشيح حبضُ از تحّي(. ٘تب3 اشت )صىُ

 يثب اثرات وّ ير ٚ ثقد اختٕبفيثأٗ تيترشيث 659/0 يثب اثرات وّ ي، ثقد التضبديوبِجد
 يرٚشتبٞب يوُ خبٔقٝ آٔبر يظ وبِجدئح تيفيشغح و ير را ثر رٚيٗ تبثيتروٓ 450/0
 (. 8ا٘د )خدَٚداصتٝ يٚ ٘ٛشبز يعرح ثٟشبز يدارا
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 (1394ّاي تحقيق: يافتِط )يت هحيفيک يهسكي بزرٍ يٍ ًَساس يابعاد بْساس يشاى اثزگذاريه (3) ضكل

 ٍ يح بْساسطز يدارا يدر رٍستاّا يط کالبديت هحيفيک بز يط کالبديت هحيفياثزات ابعاد ک( 8) جدٍل

 يًَساس

 ياثزات کل ن ضاخصيزهستقياثزات  غ ن ضاخصياثزات هستق ّاضاخص

 695/0 379/0 316/0 پيبٔدٞبي التضبدي

 450/0 059/0 391/0 فرٍٞٙي -تجقبت اختٕبفي

 673/0 252/0 421/0 تجقبت وبِجدي

 459/0 155/0 304/0 ا٘داز زيجبصٙبختيچصٓ

 1393ّاي تحقيق، هٌبع: يافتِ

  يزيگجِيًت

ظ يت ٔحيفيصٕٙداٖ ٔختّف در ٔجحث ويا٘د يٞبدٌبٜيٚ د يٚ فّٕ ئغبِقبت فّٕ يثب ثررش
اشت  يچٙدٌب٘ٝ ٚ شّشٝ ٔراتج ئفٟٛٔ ييظ رٚشتبيت ٔحيفيبفت وٝ ويتٛاٖ دري، ٔييرٚشتب

ثب  يغيت ٔحيفيٓ ويوٝ ٔفبٞ ييرد. از آٖ خبيٌيرا درثرٔ يب وبِجدي يغيوٝ اثقبد ٔختّف ٔح
ٚ  يفرد يٞبدٌبٜيصٕٙداٖ دياز ا٘د ياا٘د، فدٜٔٛرد ٔغبِقٝ ٔختّف يىردٞبيٝ رٚتٛخٝ ث

ٗ ي٘شجت ثٝ ا يفرد يٞبظ ٚ ادارنيبت ٔحيٚ خضٛض يغيفٛأُ ٔح يٍر ثر ٔجٙبيد يثرخ
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رٚشتب اشت  يظ وبِجديت دارد، حفؼ ٔحيوٙٙد، ثٝ ٞرحبَ آ٘چٝ وٝ إٞئفْٟٛ  لضبٚت ٔ
 تيش ٔغّٛثيد ٚ ٞدف آٖ، افزايآيحشبة ٔثٝ ييرٚشتب يزيرٗ اضَٛ ثر٘بٔٝيتروٝ خٛد از ٟٔٓ

ح ياشت. ٘تب يٚ فرٍٞٙ ياختٕبف يح ٚ فّٕىردٞبي، تفريوبر، ز٘دٌ يثرا يوبِجد يفضبٞب
رات يتبث ييرٚشتب يٚ ٘ٛشبز يثٟشبز يٞبدٞد وٝ عرحيك ٘صبٖ ٔيتحم يٞببفتٝيحبضُ از 
ه ياشت. أب آ٘چٝ ثٝ فٙٛاٖ ظ داصتٝ يت ٔحيفيو يٞبصبخص يدر تٕبٔ يلبثُ تٛخٟ

ت يفئشىٗ ثر و يٚ ٘ٛشبز يثٟشبز يٞبرات عرحيثأت تيتٛا٘د ثٝ ثٟجٛد ٚ تمٛيصٟٙبد ٔيپ
ش از يبٖ پيياز رٚشتب يٗ ٘ؾرشٙديچٙٚ ٞٓ يرشب٘ٝ ٚ اعالؿيد تٛخيفزايرٚشتب ث يغئح
 يٞبسٜپرٚ يبثيٚ ارز يشتٓ ٘ؾبرتيثٟجٛد ش ييٚ از شٛ يٚ ثٟشبز ي٘ٛشبز يٞبعرح ياخرا

تر اٞداف تٛشقٝ شئراحُ، خٟت تحمك ٞرچٝ ث يٚ ٔضٛثبت ٔرثٛط ثٝ آٖ درتٕبٔ يثٟشبز
ح ٘صبٖ يعٛر وٝ ٘تبثبصد. أب ٕٞبٖيثب ٔصبروت ٔردْ ٔ يه ٔرخـ رشٕي ياز شٛ ييرٚشتب

ٓ ٚ يضٛرت ٔشتمظ ثٝيت ٔحيفيوثر  يثٟشبز يٞبرات عرحيثأٗ تيترشيدٞد، ثئ
ٗ ٘مش يترشبز ٔشىٗ وٓتيٚ ٞٛ يجبصٙبختيبفتٝ ٚ ثقد زي يتدّ يٓ در ثقد وبِجدئشتمريغ

ر يشب يدر خٟت ِزْٚ ارتمب يصٟٙبداتيارائٝ پ يتٛاٖ ٔجٙبيِٝ را ٔأٗ ٔشيفب ٕ٘ٛدٜ اشت. ايرا ا
 ئتِٛ ير ٟ٘بدٞبيبد ٔشىٗ ٚ شبيثٙ ياز شٛ يثٟشبز يٞبدر عرح يياخرا يٞباثقبد ٚ ِٔٛفٝ

ر اثقبد يد شبيزاٖ ثبيربٖ ٚ ثر٘بٔٝئتِٛ يفجبرتشت. ثٝدا٘ يٗ أر در وٙبر ثقد وبِجديا
 ظ رٚشتب ٔد٘ؾر لرار دٞٙد.  يت ٔحيفيتجـ آٖ وت ٔشىٗ ٚ ثٝيفيرا در ثٟجٛد و يروبِجديغ
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 هٌابع

 يئشىٗ رٚشتب شبز ٚ شبخت يٞبثر٘بٔٝ در يثٛٔ يٍبٜ اٍِٛيخب يبثيارز»(. 1391، حبٔد )يتيثـ 
 ( دٚرٜ ثٟبر 29ٚ، )يت ضْزيزيفصلٌاهِ هد دٍ ،«(يصرلٖدبي: اشتبٖ آذرثبي)ٔغبِقٝ ٔٛرد

 .116-128 ضص تبثشتبٖ،

ثررشي ٘مش » ،(1388وصبٚرز )ٔحٕد  ٚ اهلل؛ حجيجي، ويٛٔرثپٛراحٕد، احٕد؛ فرٞٛدي، رحٕتـ 
 ،«آثبد()ٔغبِقٝ ٔٛردي: ثبفت لديٓ خرْ صٟريٞبي درٖٚويفيت ٔحيظ شىٛ٘تي در ٟٔبخرت

 .17-53 ضص دٚرٜ زٔشتبٖ، (57، )فياي اًساًيّاي جغزافصلٌاهِ پضٍّص

 ير شبٔب٘دٞيثأخٛا٘ش ت» ،(1388) يضبدلرضب يفّ ٚ اوجري، فّييتمٛا ؛پٛرخقفر، ٔحٕدرضبـ 
 يبثبٖ آزاديخ ي: ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛرديصٟر يفٕٛٔ يظ فضبٞبيت ٔحيفيثر ارتمبء و يثضر ئحٛرٞب
 .80-65 زٔشتبٖ، ضص ز ٚيي، دٚرٜ پب24، صٕبرٜ يت ضْزيزيدٍ فصلٌاهِ هد ،«تٟراٖ

هحيط  فصلٌاهِ هسكي ٍ ،«ٞبي ثبارزش رٚشتبييثٟشبزي ثبفت» ،(1389خبْ وشري، ٔحٕد )ـ 

 .61-71 ضص دٚرٜ پبييز، (131، )رٍستا

فصلٌاهِ ّفت  ،«ٔرٔت يصٙبشٚاسٜ اضغالحبت ٚ» ،(1381) ئمضٛد ٔحشٗ ٚ ، ٔحشٗيجيحجـ 

 .(12ٚ13) ضْز

ثررشي تغجيمي ويفيت ٔحيظ درٔحّٝ ٞبي صٟري، » ،(1390يٗ )رادخٟب٘جب٘ي، ٘فيشٝ؛ پرتٛي، پرٚـ 
دٍفصلٌاهِ  ،«)ٔحدٚدٜ ٔٛرد ٔغبِقٝ:ٔحّٝ ٞبي خيبثبٖ ٚايٍّي تجريز( ثبرٚيىردتٛشقٝ پبيدار

 .25-49 ضص تبثشتبٖ، (دٚرٜ ثٟبر 6ٚ، )داًطگاُ ٌّز

ُ ٔؤثر ثر ُ فٛأيتحّ»(. 1396)فرد يعبِج رضب ٚ تيٝ، حجئٟرٚئ ي، ٔحٕدرضب، ِغفيرضٛا٘ـ 
: )دٞشتبٖ ئٛرد ٔغبِقبت يئشىٗ رٚشتب يالت ثٟشبزيبفت تشٟيبٖ ثٝ دريش رٚشتبئيٌرا

، ضص 59، صٕبرٜ 21، دٚرٜ يشيرا ٍ بزًاهِيفصلٌاهِ جغزاف، «بة(يصٟرشتبٖ فبر -ٝئٟرٚئ
113-132. 

٘ٛاحي ارزيبثي ويفيت ز٘دٌي در»(. 1387)ٔٙضٛريبٖ حشيٗ  ٚ رضٛا٘ي، ٔحٕدرضب؛ صىيجب، فّيرضبـ 
-125 ضص ( دٚرٜ تبثشتبٖ،31ٚ30، )فصلٌاهِ کيفيت سًدگي در ًَاحي رٍستايي ، «رٚشتبيي

107. 
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ت يفيارتمبء و يشٙدأىبٖ» ،(1390) يٝ پٛرٔحٕديٚ ٔرض يميبر ضدي، اشفٙديبٖ، ٔدتجيقيرفـ 
بثبٖ ارْ ثخش ٔروز صٟر ي)ٔٛرد: ٔحٛر خ يصٟر ئحٛرٞب يبدٜ راٜ شبزيك پيظ از عرئح
 بزدٞٓ، زٔشتبٖ.يشبَ شْٛ، صٕبرٜ  ،ياٍ هٌطقِ يضْز يّاجلِ هطالعات ٍ پضٍّصه ،«لٓ(

در ٔٙبعك  يغيت ٔحيفيثر و يٞبد  عرح ياثرات اخرا يبثيارز» ،(1395) ، حٕداهلليداريل يشدبشـ 
فصلٌاهِ ، «(يٚ خٙٛث يدٞشتبٖ فٙدرشه صٕبِ -بٖي: صٟرشتبٖ رأي)ٔغبِقٝ ٔٛرد ييرٚشتب

 . 173-151، ضص 57، صٕبرٜ 20، دٚرٜ يشيربزًاهِ  ا ٍيجغزاف

 (49) ،فصلٌاهِ صفِ دٍ ،«ايراٖ ثررشي تحّيّي ٔشىٗ رٚشتبيي در» ،(1388پٛر، ٔحشٗ )شرتيپيـ 
 .47-60 ضص دٚرٜ پبييز ٚزٔشتبٖ،

 ٚ يئشىٗ رٚشتب يثرتحٛالت ثٟشبز ئرٚر» ،(1391پٛر، ٔحشٗ؛ ٟٔديبٖ فزيزاهلل )شرتيپيـ 
 .3-11 ضص دٚرٜ تبثشتبٖ،( 140)، اهِ هسكي ٍ هحيط رٍستافصلٌ ، «يآت ا٘دازچصٓ

تحَٛ وبروردي ٔشىٗ  ٘بپبيداري شىٛ٘ت ٌبٞي ٚ ،(1389أيٙي )فريجب  ٚ شقيدي، فجبسـ 
فصلٌاهِ اًجوي جغزافياي  ،«ثبدرٚد(-)ٔغبِقٝ ٔٛردي: رٚشتبي خفر، ٘بحيٝ ٘غٙز رٚشتبيي

 .29-44( دٚرٜ زٔشتبٖ، 27)، ايزاى

رات ييدر تغ يياثرات ٚاْ ٔشىٗ رٚشتب» ،(1391)زادٜ يرشتٕقّ اهلليِٚ ٚ يفّ ،ياردٞبئ يلبشٕـ 
 .  83-67، ضص139، صٕبرٜ ط رٍستايهسكي ٍ هح، «ييرٚشتب يز٘دٌ

ِٛف1379ٌّٝىبر، وٛرٚش )ـ  ( دٚرٜ 32، )پضٍّطي -ًطزيِ علوي  ،«ٞبي شبز٘دٜ عراحي ويفيت صٟري(. ٔ
ٟبر ٚ  .65-38ضص تبثشتبٖ،  ث

ٍـ  ٟبد  ،چبح اَٚ، «کيد بز ايزاىأريشي رٍستايي با تبزًاهِ» ،(1386رٚدي، حشٗ )ٔغيقي ِٙ ٔصٟد: خ
ٍبٞي  .دا٘ص

 .33 . صيعرح خبٔـ صٟر(. 1385) يٚزارت ٔشىٗ ٚ صٟرشبزـ 

 ثر٘دٜ درشيپ يٞبُ ِٔٛفٝيتحّ» ،(1392فر )يخصٙٛدزٞرا  ٚ ر٘دٛر، اثٛاِفضُ ؛، خقفريقمٛثيـ 
: صٟرشتبٖ ي)ٔغبِقٝ ٔٛرد يئشىٗ رٚشتب يٚ ٘ٛشبز يز عرح ثٟشبزيآٔتئٛفم ياخرا

 .162-149، ضص 32، صٕبرٜ ا ٍ تَسعِيجغزاف، «خداثٙدٜ(
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