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 چکیذه -

ط اثترتٝ تحمیك زر سٔیٙٝ اپیٕایؾی زِفی  تٛعظ رٚػ خٕغ آٚری اعالػات تٛفیفیرتززی تٝ وا تقٛرتحاضز ٔماِٝ

 ٚخٛز ارتثاط افّی ٝیفزضٔی پززاسز. ٔی تاؽٙس  ٘یش زارای فزضیٝ ٞا فزػی وٝافّی  فزضیٝ راتغٝ ٔؼٙازارػسْ ٚخٛز ٔؼٙازار یا 

تقٛرت خأؼٝ آٔاری رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی  .ٔی تاؽستٛعؼٝ پایسار،  تا ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز ٘ؾیٙی زر تیٗ ٔؼٙازار 

. زر ایٗ ٔماِٝ اس آسٖٔٛ وٌِٕٛٛزٚف ٚ اعٕیز٘ٛف خٟت تؼییٗ ارتثاط فی ٚ تا اعتفازٜ اس فزَٔٛ وٛوزاٖ ا٘داْ ٌززیسٜ اعتتقاز

ضزیة ٕٞثغتٍی پیزعٖٛ اعتفازٜ ؽسٜ اعت.  تٝ رٚػ ی فزػیآسٖٔٛ فزضیٝ ٞا ٚ ی ٔغتمُ ٚ ٚاتغتٝتیٗ ٔتغیزٞا ٔؼٙی زار

 PLS (حسالُ ٔزتؼات خشیی)اس آ٘اِیش فاوتٛر تز ٔثٙای رٚػ خسیس ٚ پیؾزفتٝ ٔؼازالت عاذتاری ٕٞچٙیٗ زر ایٗ ٔماِٝ 

ٔغتمُ ٚ حتی تؼییٗ ٔیشاٖ تاثیزٌذاری ٞز یه  تٕٙظٛر تحّیُ ٚ تزرعی ضزایة ٚ فاوتٛرٞای ٟٕٔتز، تزآٚرز ضزایة ٔتغیزٞای

تٛعؼٝ پایسار تا  ؽاذقٟای ؽٟز٘ؾیٙیزر ٘تیدٝ ایٗ تحمیك راتغٝ ٔؼٙازار اس ٔتغیزٞای ٔغتمُ تز یىسیٍز اعتفازٜ ؽسٜ اعت. 

 ٔحاعثٝ ٚ پیؾٟٙازٞایی تزای ازأٝ ٚ تٛعؼٝ ایٗ ٔغاِؼٝ زر ذاتٕٝ ارائٝ ؽسٜ اعت.

 

 ضاخص های توسعه، الگوهای توسعه ضهری. توسعه پایذار، ضهرنطینی،( : ها)کلیذ واشه 
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 هقذهه -1

 تارید زر تار اِٚیٗ تزای ا٘س.  وززٜ خذب ذٛز عٛی تٝ را خٟاٖ خٕؼیت اس سیازی زرفس ؽٟزٞا اذیز، عاَ فس عی

 ٞای پیؾثیٙی. اعت رعیسٜ ؽٟزٞا اس تیزٖٚ زر عاوٗ افزاز ا٘ساسٜ ٕٞاٖ تٝ ٔیىٙٙس، س٘سٌی ؽٟزٞا زر وٝ وغا٘ی تؼساز

 تا وزز. ذٛاٞٙس س٘سٌی ؽٟزی ٘ٛاحی زر خٟاٖ ٔززْ زرفس 60 اس تیؼ 2030 عاَ تا وٝ اعت وززٜ تزآٚرز ُّٔ عاسٔاٖ

 اذتیار زر را خٟاٖ خٕؼیت اس ٘یٕی اس تیؼ آٟ٘ا ا٘س، وززٜ اؽغاَ را سٔیٗ عغح اس زرفس 2 حسٚز تٟٙا ؽٟزٞا ایٙىٝ ٚخٛز

 تزیٗ افّی ٚ وززٜ ٔقزف را خٟاٖ ٔٙاتغ 4/3آٟ٘ا  .اعت افشایؼ حاَ زر عاَ، زر تٗ یّیٖٛٔ 55 حسٚز ٘زذی تا وٝ زار٘س،

 ٚ وٙٙسٜ تٟی اٍّ٘ی تشري عاذتارٞای تٝ ذٛران ٚ ا٘زصی تٝ ٘یاس زِیُ تٝ ؽٟزٞا. ٞغتٙس خٟاٖ زر ضایؼات وٙٙسٜ تِٛیس

. وٙٙس ٔی خذب ذٛز عٛی تٝ خٟاٖ عزتاعز اس را ٔٛاز ٚ ٔٙاتغ اوٖٙٛ ٞٓ ؽٟزٞا .[1] ا٘س ؽسٜ تثسیُ خٟاٖ تز٘سٜ تحّیُ

 وأال ؽٛ٘س، ٔی ٔغزح آٟ٘ا ای تٛعؼٝ وارٞای ٚ عاس ٚ ؽٟزٞا ی ٚعیّٝ تٝ وٝ را تٟسیسی اسٖ، ی الیٝ ترزیة ٚ رفتٗ تحّیُ

 فؼاَ، س٘سٌی أىاٖ عغحٗ تزی پاییٗ تٝ وٝ ٔیسا٘س ؽٟزی را آیٙسٜ ؽٟزٞای ،[3] ٔأفٛرز ِٛئیش .[2]ٕ٘ٛزٜ اعت  رٚؽٗ

ٞا حاوٓ تز وارٞای رٚسٔزٜ ا٘غاٟ٘ا ٌززیسٜ  ٔاؽیٗ ٚ یافتٝ تٙشَّ ػاعفٝ ٚ احغاط تی وأالًتٝ عغحی  ٚ ارازی غیز ٚ وارذٛز

 ٚ ٚعیغ پضٚٞؾی ٘یاسٔٙس اعت، وززٜ تیٙی پیؼ آیٙسٜ ؽٟزٞای تزای ٔأفٛرز وٝ خایٍاٞی تٝ  رعیسٖ اس خٌّٛیزی تزایا٘س. 

 یٓ. زر سٔیٙٝ تٛعؼٝ پایسار ؽٟز ٞا ٞغت خأغ

 ؽىُ تٝ وٝ ضایؼاتی تٗ ػٟسٜ ی ٞشاراٖ اس تتٛا٘ٙس تا ٘یغتٙس وارآٔس ٚ پیؾزفتٝ آ٘چٙاٖ ٞٙٛس ٞای ؽٟزی عیغتٓ

ضایؼات  ایٗ تزآیٙس. تیؾتز ٔیىٙٙس، تحٕیُ خٟا٘ی اوٛعیغتٓ تٝ ... ٚ پغٕا٘سٞا ٚ تٙسی تغتٝ فزایٙسٞای ٞٛا، ٌٙساب، آِٛزٌی

 عیقس اس تیؼ ا٘غا٘ی ٞای ٔىاٖ. زٞٙس ازأٝ ٔحیظ آِٛزٌی تٝ عٛال٘ی ٔستی تزای ٔیتٛا٘ٙس ٚ ٕ٘یؾٛ٘س تدشیٝ عثیؼی عٛر تٝ

 .[4]ٔی وٙٙس  تِٛیس ضایؼات زٞس، ٔی ا٘تؾار ضایؼات عثیؼی عٛر تٝ ٔحیظ وٝ آ٘چٝ اس تیؾتز تار

 اس ؽی٘ا التقازی ٚ اختٕاػی تغییزات ی ٚاعغٝ تٝ را چؾٍٕیزی تغییزات آٟ٘ا ای ٔٙغمٝ سٞیعاسٔا٘ ٚ ؽٟزٞا عاذتار

 ذٛیؼ ی زٚتارٜ تاسعاذت تٝ ٘یاسٔٙس ؽٟزٞا ٚ پذیزفت ذٛاٞٙس اعّالػات ٚ ارتثاعات ٞای ػزفٝ زر زٌزٌٛ٘ی ٚ ؽسٖ خٟا٘ی

 ٘ٛاحی ٚ ؽٟزٞا ٔسیزیت ٚ تٛعؼٝ ؽٟزٞا، خٟا٘ی ی عّغٝ افشایؼ تا. تٛز ذٛاٞٙس زٌزٌٛ٘یٟا ایٗ تا ٕٞزاٞی خٟت زر

 ضزٚری ؽٛ٘س، زرن تٟتز تایس وٝ التقازی، ٚ اختٕاػی تؼأالت ٚ وٙؾٟا ٌیزی ؽىُ اعاط ٚ پایٝ ػٙٛاٖ تٝ پیزأٛ٘ؾاٖ

 ؽٙاذت تسٖٚ پایساری ایٗ تٝ رعیسٖ ٚ اعت ٔؼافزؽسٜ خٟا٘ی ی خأؼٝ رٚس ٔٛضٛع تٝ تثسیُ خٟا٘ی پایساری چزاوٝاعت. 

ٛرٞای زر حاَ تٛعؼٝ زر وؾ أزٚسٜ .ٔیزعس ٕٔىٗ غیز ٘ظز تٝ تؾزی ٖتٕس واِثسی  فضایی ٕ٘ٛز ٟٕٔتزیٗ ػٙٛاٖ تٝ ؽٟزٞا

. زر زرآٚرزاخزا تٝ ٔزحّٝ ٞا  ٞای تٛعؼٝ التقازی ٚ اختٕاػی را زر ؽٟز ، تز٘أٝٔغّٛب حاوٕیتیراٞىارٞای  تٛاعغٝتٛاٖ  ٔی

. وٙس ؽٟزٚ٘ساٖ را تزای رعیسٖ تٝ اٞساف تٛعؼٝ پایسار فزاٞٓ ٔی ٚ ٞای ٔؾاروت ترؼ ذقٛفی غّٛب تغتزٔ حاوٕیتٚالغ، 

ؽٟزی ٔغّٛب تزذٛرزاری اس التقاز  حاوٕیتّٛب تٛعؼٝ پایسار زر حٛسٜ ؽٟزی اعت. ٔحٛرٞای ٔغ حاوٕیتٞسف غایی 

عاالری ؽٟزی پایسار ٚ س٘سٌی ؽٟزی ٔغّٛب   ؽٟزی پایسار، ٔغىٗ ؽٟزی پایسار، ٔززْٔٙاعة ی پایسار، ٔحیظ ٘ؾیٙؽٟز

زٔی ٚ ٕٞثغتٍی ٚ تؾزیه ٔغاػی تٝ ٞای ٔز ٞا زر پزتٛ تحقیُ ٔؾاروت ترؼ ذقٛفی ٚ تؾىُ ایٗ اٞساف ٚ آرٔاٖ .ٞغتٙس

التزیٗ عغح تٛعؼٝ پایسار تٛا٘س تٝ تا ٔی حاوٕیتؽٛز. زر ٚالغ  ٚ ٔغیز تٛعؼٝ پایسار ٔحّی ٕٞٛار ٔی ٌززیسٜٚالؼیت تثسیُ 

 حاوٕیتتزای زعتیاتی تٝ تٛعؼٝ پایسار تٝ ٔیشاٖ لسرت ٚ اذتیارات  حاوٕیتٌذاری  ٔیشاٖ ٚ ؽست تأثیززر ٚالغ س. زعت یات

 ٍی زارز.تغت
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وٝ زر آٖ ٔغّٛتیت ٚ  . تؼزیفیوٙس ٔی تؼزیفاس تٛعؼٝ را  ٔؼیٗ ٔفٟٛٔی اعت وٝ ٚخٝ پایساری ؽزایظتٛعؼٝ پایسار 

پایساری زر ٔؼٙای ٚعیغ  ٘یافتٝ ٚ زر ٘ظز ٌزفتٝ ؽسٜ تاؽس.ٞای آیٙسٜ ٘یش واٞؼ  أىا٘ات ٔٛخٛز تٛعظ رؽس ٚ تٛعؼٝ تزای ٘غُ

تٛعؼٝ پایسار تٝ ٔؼٙی ارتمای  .زٌزز ٘أحسٚز اعالق ٔیای آیٙسٜ  تاتزای تساْٚ واروزز  ... ٚذٛز تٝ تٛا٘ایی خأؼٝ، اوٛعیغتٓ 

وٝ  ٌفتٝ ٔی ؽٛزاس تغییزات ٔثثت  یؽىّ تٝٔحیغی اعت. تٛعؼٝ پایسار  سیغت ؽثىٝ ٞای زرٔداس  ٚزٜحسٔس٘سٌی زر  عغح

زر لزٖ  عزح ٚیضٜ ٔغائُ ذٛززِیُ   پایسار تٝ . تٛعؼٝتیٗ ٘زٚزٔحیغی وٝ خأؼٝ تٝ آٖ ٚاتغتٝ اعت، اس  سیغت ؽثىٝ ٞای

٘یش اس ٔغائُ ٔحٛری ؽٟز ٘ؾیٙی  لزٖ تیغت ٚ یىٓ زرٞا،  تزٔثٙای تغیاری اس ٘ظزیٜٝ ٚ ٔٙاظزٜ خٟا٘ی تثسیُ ؽس یه تیغتٓ تٝ

راتغٝ تا زر . ٔی تاؽسسیغت  عیاعت، فزًٞٙ، التقاز، تدارت ٚ ٔحیظحیغٝ تحمیماتی ٔتزٔزوش تز تٛعؼٝ پایسار  ذٛاٞس تٛز.

ؽٟزٚ٘ساٖ ذٛز را تزآٚرزٜ ٞای  ٘یاسیه ؽٟز پایسار ٌفت  تٛاٖ ٔی ،ایٗ عؤاَ وٝ یه ؽٟز پایسار چیغتٚ  تٛعؼٝ پایسار ؽٟزی

 .زٞسٔی افشایؼ  ،ؽزایظ س٘سٌی ٔززْتزای ذغز احتٕاَ تٝ عثیؼت یا رعا٘ی آعیة تسٖٚ  را عاسز ٚ رفأٜی 

ٚضؼیت فؼّی ایٗ ؽاذقٟا تا تزرعی راتغٝ زرفسز تٛعؼٝ پایسار  اعتفازٜ اس ؽاذـ ٞای ٔغزحتا زر ایٗ تحمیك، 

  ٞغتیٓ. ؽٟز ٔؾٟس

 

  پیطینه پصوهطی -2

زر سٔیٙٝ ػٛأُ تٛعؼٝ پایسار ؽأُ پایساری التقازی، پایساری سیغت ٔحیغی،  پیؾیٙٝ پضٚٞؾیزر ایٗ ترؼ 

ی لزار ٌزفتٝ ٚ ٘مغٝ ٘ظزات تزذی اس ٔؼیارٞای زعتیاتی تٝ تٛعؼٝ پایسار ٚ ؽاذقٟای تٛعؼٝ پایسار ٔٛرز تحث ٚ تزرع

 ا٘سیؾٕٙساٖ زر ایٗ رؽتٝ تیاٖ ٔی ٌززز.

 ٞای ریشی تز٘أٝ زر ایٗ رٚسٞا وٝ اعت ٔغایّی اس ؽٟزی پایسار ی تٛعؼٝ ٔٛا٘غ ٚ فؼّی  ٚضؼیت ؽٙاذت ٚ تزرعی

 ٚ آٔٛسؽی ٟساؽتیت ٍی،فزٞٙ اختٕاػی، التقازی، اتؼاز زر پایسار ی تٛعؼٝ ؽاذقٟای اعتفازٜ اساعت.  ؽسٜ ٔغزح ،ؽٟزی

 ٚ التقازی رفاٜ زر حقَٛ ٚ ٘ارعاییٟا ٔؾىالترفغ  خٟت زر ٞٓ ٚ ذسٔات ؽٟزی تزای ٞٓ ٔٙاعة ؼیاریتؼٙٛاٖ ٔ ٔیتٛا٘س

تؼزیف  را تٛعؼٝ ی پایسار اتؼاز تایس پایسار تٛعؼٝ ٞایٝ ؽاذق .[5] تاؽس ؽٟزی پایسار ی تٛعؼٝ تٝ رعیسٖ خأؼٝ زر عالٔت

 تٙیازی ٚ ٔحیغی سیغت لتقازی،ا اختٕاػی، اذقٟایؽ اس ػثارتٙس تٛعؼٝ ی پایسار ٔغزح ٞایٝ ؽاذق ثأَ ػٙٛاٖ تٝ. ٕ٘ایٙس

 ٔمیاعٟای ٕٞچٙیٗ ٚ فزٍٞٙی خغزافیایی، اختٕاػی، ٚیضٌیٟای ٘ظز اس ٛعؼٝ ی پایسارت ؽاذقٟای اس وٙٙسٌاٖ اعتفازٜ .[6]

 أىاٖ آٟ٘ا اخزای تاؽٙس، ٘ؾسٜ عزاحی زلیك ٚ ٔؾرـ غٛر تؽاذقٟا وٝ تاسٔا٘ی. ٞغتٙس ٔتفاٚت ٞٓ تا تغیار ٔحّی ٚ خٟا٘ی

  .[7] تٛز ٘رٛاٞس پذیز

 زر ذسٔات ٚ واالٞا تِٛیس ٚ تأٔیٗ ػٟسٜ ی اس تایس پایسار التقازی عیغتٓ یه ، ٔؼتمس اعت[8] اْ. خا٘اتاٖ ٞزیظ،

ٔی  ذٛز پایسارعالٔت ٚ خٛأغ  ٔماِٝ ذٛز تحت ػٙٛاٖ تغٛیزر  [9]ٞٙىٛن  .(1383اْ.،  خا٘اتاٖ ٞزیظ،) سٔاٖ تزآیس عی

 اختٕاػی را ی ؽثىٝ ٚ اوِٛٛصیه ی ؽثىٝ ٚ تاؽس عاسٌار ٘یاسٞای سیغت ٔحیغی تا وٝ زار٘س ٘یاس التقازی فؼاِیت٘ٛیغس، 

 تٝ ا٘غاٖ ی تاِمٜٛ ٔٛفمیتٟای ٚ تٛعؼٝ ی ا٘غا٘ی وٝ اعت وززٜ تیاٖ ػٕٛٔی تٟساؽت وا٘ازایی ا٘دٕٗ غٛریىٝت٘ىٙٙس.  ترزیة

 ٔحیغی سیغت ٚ اختٕاػی ٘ظز اس آیٙسٜ ٘غّٟای تزای ٞٓ ٚ حاضز تزای ٘غُ ٞٓ وٝ زارز ٘یاس التقازی فؼاِیتٟای اس ؽىّی

 .(2001)ٞٙىٛن ت.،  تاؽس پایسار

 تغٛری ٚ تحَٛٔؼتمذ اعت زر پایساری سیغت ٔحیغی  [10]ٔؼغٛف، ؽزیف،  ٔحیغی، سیغت پایساری ٔثحث زر  

 تحمك تزای وٙس. زر تز٘أٝ ریشی وٕه آٖ پایسار اػتالی ٚ رؽس تٝ ٚ ٘ش٘س تز ٞٓ را ؼٝخأ پایساری ٚ ثثات وٝ اعت ٘ظز ٔٛرز
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 خأؼٝٚ  ٔٙاتغ تمای تایس خأؼٝ، آٖ تغٛر ٚ تحَٛ فزآیٙس زر خأؼٝ زر ٔٛخٛز ٔٙاتغ وارٌیزی تٝ پایسار، ضٕٗ تٛعؼٝ ی

 زر را ذٛز ی ریؾٝ پایساریتیاٖ زاؽتٝ وٝ  ذٛز [11]ٔدتٟسسازٜ، غالٔحغیٗ زر ٔماِٝ  (.1379ؽزیف،  ٔؼغٛف،) تاؽس ٔس٘ظز

 ارایٝ ا٘غاٖ س٘سٌیتٝ  ٔؼیٗ فزفتٟای ٚ ٔحسٚزیتٟا عثیؼت، وٝ ٘ىتٝ ایٗ رٚی تز ٘ظزیٝ ایٗٔی یاتس.  اوِٛٛصیىی پایساری ٔیاٖ

 آٖ تٝ ٝ ایفسٔ ٌٛ٘ٝ ٞیچ ٔٙاتغ، اس اعتفازٜ تٟتزیٗ ضٕٗ وٝ ٔیپذیزز را تٛعؼٝ ای پایساری ٘تیدٝ ی . زرزارز تأویس ٔیسٞس،

 .(1378غالٔحغیٗ،  ٔدتٟسسازٜ،٘ش٘س )

 ی تٛعؼٝ تٝ زعتیاتی خٟت زر ٌاْ ٘رغتیٗ، پایسار تٛعؼٝ تٝ زعتیاتی ٔؼیارٞایسٔیٙٝ زر  [12]عالٔی، رضا،  

 ٔحیظ تٟثٛز ٚ احیاء ٔحیغی، سیغت حفاظت ّٔی راٞثزز ٘ظیز ػٛأّی اس اعتفازٜ تا والٖ راٞثزز تسٚیٗ ٚ تٟیٝ را پایسار

 أٝالسٔٝ تز٘ [13]احٕس،  اتزاٞیٓ سازٜ،(. 1376ٔی زا٘س )عالٔی، رضا،  فزٍٞٙی ٚ اختٕاػی پایسار تٛعؼٝ ی ّٔی راٞثزز ،سیغت

 سٔیٙٝ زر وؾٛرٞا عایز تدزتیاترا اعتفازٜ اس  پایسار ی تٛعؼٝ تٝ زعتیاتی ٔٙظٛر تٝ ٔٙاعة راٞثززی ا٘تراب ٚ فحیح ریشی

زر ٔماِٝ ذٛز تیاٖ زاؽتٝ  [14]تارٚ، ط. ج.،  (.1382احٕس،  اتزاٞیٓ سازٜ،ی زا٘س )ٔ تٟساؽتی ٚ آٔٛسؽی فزٍٞٙی، ی تٛعؼٝ

أزی ایٗ ا٘سیؾٝ  زارز، ٚخٛز پایسار تٛعؼٝ تٝ زعتیاتی تزای ذاؿ ٚ ٔؾرـ ٔغیز یه تٟٙااعت وٝ اٌز تقٛر وٙیٓ 

 تزای تٙیازیٗ ٞای ؽزط پیؼاس یىی (UNDP)تحس ٔتز٘أٝ تٛعؼٝ ُّٔ  .(1995)تارٚ. ط. ج.،  اعت ٘ازرعت ٚ غیزٔحتُٕ

 [16]. ٔه ایٛی، ز. ٚ زیٍزاٖ، [15]ی زا٘س ٔ تقٕیٓ ٌیزی زر ٔززْ ػْٕٛ ٚعیغ ٔؾاروت را پایسار تٛعؼٝ ی تٝ زعتیاتی

 پایسار تٛعؼٝ ی زر راعتایٔٙغمی  راٞثزز ػٙٛاٖ تٝ تٛعؼٝ ریشی تز٘أٝ ٌزفتٗ ٘ظز زر ٔغتّشْ را پایسار ی تٛعؼٝ تٝ زعتیاتی

 ٔٙاتغ ترزیة خٕؼیت، عزیغ رؽس ٘ظیز ػٛأّی وّی ٛرتغ وٝ زاؽت تٛخٝ تایس .(2001ز. ٚ زیٍزاٖ،  ه ایٛی،ٔی زا٘ٙس )ٔ

 زر ػٕسٜ ٔٛا٘غ خّٕٝ اس غیزٜ ٚ زرآٔس ٘اتزاتز تٛسیغ پاییٗ، ی عزا٘ٝ زرآٔس تیىاری، ا٘زصی، فمز، ٚ سٔیٗ آب، وٕثٛز عثیؼی،

  .ٔیأیٙس ؽٕار تٝ پایسار ی رٚ٘س تٛعؼٝ

ٚ زر  ؽٟزیٟٕٔتزیٗ لسْ زر ٔغاِؼات تٛعؼٝ  را ؽٟزی پایسار ی تٛعؼٝ ؽاذقٟایتؼییٗ  [17]ذّیُ،  وال٘تزی،  

ٔی ارلأی را ؽاذقٟا  [18]آعایؼ، حغیٗ،  .(1996ٔی زا٘س )وال٘تزی، ذّیُ،  ؽٟزٚالغ تیاٖ آٔاری پسیسٜ ٞای ٔٛخٛز زر 

رئیظ زا٘ا،  .(1374)آعایؼ، حغیٗ،  سٔاٖ تىار ٔیزٚ٘سوٝ تزای ا٘ساسٜ ٌیزی ٚ عٙدؼ ٘ٛعاٟ٘ای ػٛأُ ٔتغیز زر عَٛ  زا٘س

تٝ زعتزط پذیز تٛزٖ آٔارٞا، ٔاٞیت ٚ تزویة خٕؼیتی، را ٚاتغتٝ ا٘تراب ؽاذـ ٔٙاعة تزای ٞز خأؼٝ ای  [19]فزیثزس، 

یت وارتززی تٛزٖ لاتّ [20]تغتز، ٖ.،  .(1384)رئیظ زا٘ا، فزیثزس،  سٚ ٘مغٝ ٘ظزات ٔحمك ٔی زا٘ زرآٔس، اٞساف تز٘أٝ ریشی ٞا

 (.1972را اس ٟٕٔتزیٗ واتززٞای ؽاذـ ٞا تؾٕار ٔی آٚرز )تغتز، ٖ.،  ٚ اٞساف تز٘أٝ ریشی ؽاذقٟا

اس ؽاذقٟای تٛعؼٝ  یٔدٕٛػٝ تمزیثا وأّ وتاترا٘ٝ ای ٚ تزرعی ٔماِٝ ٞای ٔزتثظ اتٔغاِؼزر  [21]ّٔىی، عؼیس، 

 اختٕاػی، التقازی، ٌزٜٚ 10زر  ؽاذـ 55تٝ تؼساز  تزرعی ٔٛرز قٟایؽاذ .(1389را ارائٝ ٕ٘ٛزٜ اعت )ّٔىی، عؼیس، پایسار 

 آٔٛسؽی سیزعاذت ٚ زرٔا٘ی سیزعاذت فزٍٞٙی، سیزعاذت آٔٛسؽی، زرٔا٘ی، -تٟساؽت ٔحیغی،  سیغت واِثسی، فزٍٞٙی،

ٜ ا٘تراب ٚ ٌزٚ 5ؽاذـ زر  14عٙدؼ تٛعؼٝ پایسار، تؼساز اس ٔیاٖ ؽاذقٟای ایؾاٖ تٕٙظٛر عِٟٛت عزاحی ٔسَ  .ٞغتٙس

 عثك خسَٚ یه ٔٛرز تزعی لزار ٌزفت.
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 جذول )یک( ضاخصهای توسعه پایذار

 گروه ضاخص ردیف گروه ضاخص ردیف

 فزٍٞٙی زرفس تاعٛازی 8 سیغت ٔحیغی عزا٘ٝ وارتزی فضای عثش 1

 آٔٛسؽی تؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘فز 9 سیغت ٔحیغی عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز 2

 آٔٛسؽی تؼساز والط ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فز 10 زرٔا٘ی ر ٘فزٞشا20ترت تیٕارعتاٖ تٝ  3

 آٔٛسؽی ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖ 11 زرٔا٘ی ٘فز 4500تؼساز پشؽه ػٕٛٔی تٝ  4

 آٔٛسؽی ٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖ 12 زرٔا٘ی تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار ٘فز 5

 واِثسی ی ؽثىٝ ی ارتثاعیزرفس وارتز 13 زرٔا٘ی ٘فز 7000تؼساز زارٚذا٘ٝ تٝ  6

 واِثسی عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتی 14 فزٍٞٙی تؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فز 7

 

زر ٚ ٔغاِؼات وتاترا٘ٝ ای  تزرعی ؽسٜ وٝ ٔٙترثی اس ٔماالت زر ازأٝ خسَٚ ٔمایغٝ ای تحمیمات ا٘داْ ؽسٜ

 ٔی تاؽس، ارائٝ ٔی ٌززز. راعتای ٔٛضٛع ایٗ ٔماِٝ

 سه تحقیقات انجام ضذه( هقایدو) جذول

 ردیف نام هحقق سال هوضوع تحقیق

Determining a sustainable city model 2005 Egger, Steve. 1 

Urban geography 2005 Hall, Tim. 2 

 3 تّٛریاٖ ػظیٕیت.  ِٛئیش، ٔأفٛرز، 1381 تارید تغتز زر ٔس٘ی خأؼٝ ٚ ٔس٘یت

Determining a sustainable city model 2005 Egger, Steve. 4 

 5 حغٗ. حىٕت ٘یا، 1383 یشز ؽٟز پایسار تٛعؼٝ ی فضایی تز٘أٝ ریشی

Sustainability indices for exploited populations 2001 Gulland, E. J. M. and et.al 6 

Are we planning for sustainable development? 2000 Berke, P. R. and et.al 7 

 8 ْ.  ت. رعتٓ فاتزی ج. ٞزیظ، 1383 پایسار تٛعؼٝ ی عیاعا افَٛ

Towards healthy and sustainable communities 2001 Hancock, T. 9 

 10 ؽزیف. ٔؼغٛف، 1379 ٔٙغمٝ ای پایسار تٛعؼٝ ی زر سیغت ٔحیظ ٚ ٔؾاروت فزًٞٙ، ٘مؼ
 11 ٔحغیٗ.غال ٔدتٟسسازٜ، 1378 ؽٟزی ٔٙاعك زر پایسار تٛعؼٝ ی ٔفْٟٛ ٚ ٔؼٙی

 12 رضا. عالٔی، 1376 پایسار تٛعؼٝ اخٕاِی تزرعی
 13 احٕس. اتزاٞیٓ سازٜ، 1382 پایسار تٛعؼٝ

Sustainable development, concept, value and practice 1995 Barrow, C. J. 14 

Toolkits for regional sustainable development 2001 McEvoy, D. and et.al 15 

Identification of backward region in Iran 1996 Kalantari, Khalil, 16 

 17 آعایؼ، حغیٗ. 1374 افَٛ ٚ رٚؽٟای تز٘أٝ ریشی رٚعتایی
 18 رئیظ زا٘ا، فزیثزس. 1384 ا٘ساسٜ ٌیزی ؽاذـ ٚ پٛیؼ فمز زر ایزاٖ

Development indicators: an introduction 1972 Baster, N. 19 
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تز پایٝ ٘یاسٞای ٔتفاٚت اس ٘ظز را  ی ٘ٛیٗزیسٌاٞ ٙس وارتززی ٘ثاؽٙس ٚ اس ایٙزٚ ٔی تٛأٖی تٛا٘ای تیاٖ ؽسٜ زیسٌاٟٞ

 . ٔحیغی ٚ سٔا٘ی را ارائٝ ٕ٘ٛز

 رورت انجام تحقیقض -2-1

 یه زارای ؽٟز ا٘س. اٌزچٝ یافتٝ تساْٚ ا٘غا٘ی اٞساف تأٔیٗ تٝ ٚاعغٝ ی وٕه تٝ عیغتٓ یه ػٙٛاٖ تٝ ؽٟزٞا

 ا٘غاٖ ٚیضٌی تارستزیٗ ػٙٛاٖ تٝ ؽٟزٞا وٝ اعت اذیز زٚیغت عاَ زر تٟٙا أا ٔیثاؽس، تارید زر عاِٝ ٞشار زٜ اس تیؼ لسٔت

 وؾاٚرساٖ اَٚ خٟا٘ی خًٙ اس لثُ تا زرعت تثیٙیٓ وٝ ٔیتٛا٘یٓ وٙیٓ، زلّت وززٜ ا٘س. اٌز پیسا ٕ٘ٛز تؾزی خٕؼیت ٚ

 را خٕؼیت ٕٞٝ تمزیثاً وؾاٚرساٖ آٖ اس لثُ عاَ حتی فس ٚ ز٘سٔیسا تؾىیُ را وؾٛرٞا تیؾتززر  خٕؼیت تشري ٌزٟٚٞای

 خٟاٖ ٚ ا٘غاٖ آیٙسٜ ؽزایظ تؼییٗ زر ٔزوشی ؽٟزٞا ٘مؼ فٟٓ تٝ تٟتزی ؽىُ تٝ ٔیتٛا٘یٓ ٔیساز٘س، ٔا تؾىیُ وُ خٟاٖ زر

 ٔتٕایش زار٘س، ایخ خٟا٘ی اوٛعیغتٓ زرٖٚ وٝ عیغتٕٟایی زیٍز تا را آٖ زارز، ٔحیظ تز ؽٟز وٝ اثزی ٔمیاط تثزیٓ.  پی

 تٝ وٝ اعت چیشی آٖ تا ٔتفاٚت ای ا٘ساسٜ تا ضایؼات ٔفْٟٛ خٟا٘ی، اوٛعیغتٓ ٞای عیغتٓ عایز زر ٔثاَ زایتعاسز.  ٔی

 چٙا٘ىٝ ٘سارز، ٚخٛز ضایؼاتی ا٘ثاؽت ٞیچ تیِٛٛصیىی عیغتٕٟای ر. زٔیؾٛز تِٛیس ٔؼافز ی خأؼٝ ؽٟزی ٚعیّٝ ی ٔٙاعك

 عیغتٓ آٖ، ذالف ز. تٌزز٘س ٔی تاس تیِٛٛصیىی فزایٙستٝ  یىپارچٝ ٚ پیٛعتٝ ٞٓ تٝ فزایٙس یه فٛرت تٝ تِٛیساتؼ ی ٕٞٝ

 ٌٙساب، ٞٛا، آِٛزٌی ؽىُ تٝ وٝ ضایؼاتی تٗ ٞشاراٖ ی ػٟسٜ اس تتٛا٘ٙس تا ٘یغتٙس وارآٔس ٚ پیؾزفتٝ آ٘چٙاٖ ٞٙٛس ؽٟزی ٞای

 تدشیٝ عثیؼی عٛر تٝ ضایؼات ایٗ تیؾتز ٔیىٙٙس. تحٕیُ خٟا٘ی اوٛعیغتٓ تٝ ... ٚ پغٕا٘سٞا ٚ تٙسی تغتٝ فزایٙسٞای

 وٝ آ٘چٝ اس تیؾتز تار عیقس اس تیؼ ا٘غا٘ی ٞای ٔىاٖ. زٞٙس ازأٝ ٔحیظ آِٛزٌی تٝ عٛال٘ی ٔستی تزای ٔیتٛا٘ٙس ٚ ٕ٘یؾٛ٘س

ر ؽاذقٝ ٞای تٛعؼٝ پایسا ٘تایح اس عٛی زیٍز تِٛیس ٔیىٙٙس. ضایؼات زٞس، ٔی ا٘تؾار ضایؼات عثیؼی عٛر تٝ ٔحیظ

ٔؼٙازار ؽٟزٞا تقٛرت ٘إٍٞٗ زر ؽاذقٝ ٞای تٛعؼٝ پایسار رؽس یافتٝ ا٘س. ایٗ ٔؾىُ وٝ ارتثاط ٘ؾا٘سٞٙسٜ آٖ ٞغتٙس وٝ 

ؽاذقٝ ٞای تٛعؼٝ چٍٛ٘ٝ تؼییٗ ٚ ارسیاتی ٔی ٌزز٘س ٚ تٝ چٝ ٔمسار تزای ٞز ؽاذقٝ تایغتی عزٔایٝ یا ٔٙاتغ اذتقاؿ زاز 

 سٖ زعت یاتیٓ، اس ٟٕٔتزیٗ ٔؾىالت ٔغزح زر سٔیٙٝ اخزای تٛعؼٝ پایسار ٔی تاؽس.تا زر ٔدٕٛػٝ ؽاذقٝ ٞا تٝ یه رؽس ٔتٛا

زر ایٗ ٔماِٝ تالػ ٌززیسٜ اعت وٝ تا ارائٝ یه ٔسَ تززاری تا رٚػ رٌزعیٖٛ ذغی، ؽاذقٝ ٞای ا٘تراب ؽسٜ را 

ٔزتٛعٝ تؼٙٛاٖ ٓ تا زر پزٚسٜ ٞای ٔٛرز آسٖٔٛ راتغٝ ٔؼٙازار لزارزازٜ ٚ تٝ یه راتغٝ ٍٕٞٗ ریاضی اس ایٗ ؽاذقٝ ٞا زعت یاتی

 .یه اٍِٛ تىار ٌزفتٝ ؽٛز

 

 هتذولوشی تحقیق -3

ٚ اس  تٛفیفی ،ٚ اس ٘ظز خٕغ آٚری اعالػات ٚ زازٜ ٞا تٛزٜ ٘ظز ٞسف، وارتززی٘مغٝ ٔماِٝ حاضز اس تحمیك زر ٔتسِٚٛصی 

  .اعتاِٝ وٝ ٞسف آٖ وغة اتفاق ٘ظز اس ذثزٌاٖ آؽٙا تا ٔٛضٛع ٔمٔی تاؽس ؽاذٝ پیٕایؾی زِفی 

 روش تحقیق -3-1

ٚ عپظ تا عزاحی اٍِٛی ٔفٟٛٔی ٌززیسٜ  اتتسا تا تٟیٝ عزح ٔماِٝ، الساْ تٝ خٕغ آٚری ازتیات ٔٛضٛع ٔماِٝ زرایٗ 

 زر ٟ٘ایت پظ اس تٛسیغ ٚ خٕغ آٚری پزعؼ ٘أٝ ٞا ٚ ٘ظزات .ٔی ٌزززپیؾٟٙازی، پزعؼ ٘أٝ ای تزای خأؼٝ آٔاری عزح 

زر ایٗ  یٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞای حافُ اس آٖ تٝ ٘تیدٝ ٌیزی ٚ ارائٝ پیؾٟٙاز پززاذتٝ ٔی ؽٛز.ٚ تز اعاط تدشپاعد زٞٙسٌاٖ 

لّٕزٚ تحمیك،  ،ٌیزی ٕ٘ٛ٘ٝ خأؼٝ آٔاری، رٚػٔماِٝ اٞٓ ٚظایف ٚ فؼاِیتٟای ا٘داْ ٌزفتٝ ػثارتٙس اس تؼییٗ فزضیٝ ٞای ٔماِٝ، 
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وٝ زر سیز تٝ تؼزیف ٚ رٚػ ا٘داْ ٞز یه  سٖٔٛ فزضیات ٔماِٝآ، تؼییٗ رٚایی ٚ پایایی پزعؼ ٘أٝ، ٞا تدشیٝ ٚ تحّیُ زازٜ

 پززاذتٝ ٔی ؽٛز.

 ات تحقیقفرضی -3-2

ؽٟز ؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر فزضیٝ ٞای تحمیك اس عٛاَ افّی تسعت ٔی آیس. عٛاَ افّی ایٗ تحمیك ایٙغت وٝ آیا 

 ؽاذـ ٞایس تؼٙٛاٖ ٔتغیز ٚاتغتٝ تؼزیف ٌززیسٜ ٚ ٔی تٛا٘تٛعؼٝ پایسار اس ایٙزٚ ارتثاط ٔؼٙازار زار٘س؟ تٛعؼٝ پایسار تا  ٔؾٟس

ٔغتمُ تؼزیف ؽسٜ زر ایٗ ٔماِٝ  ٔتغیزٞایتؼٙٛاٖ ٔتغیزٞای ٔغتمُ تؼییٗ ٌزز٘س. تا ایٗ تٛخٝ،  خسَٚ یهتؼزیف ؽسٜ زر 

ٕٛٔی تٝ تؼساز پشؽه ػـ 4ٞشار ٘فز 20ترت تیٕارعتاٖ تٝ  -3عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز ـ 2 عزا٘ٝ وارتزی فضای عثش -1 ػثارتٙس اس

ـ 8تؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فز  -7٘فز  7000تؼساز زارٚذا٘ٝ تٝ ـ 6تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار ٘فز  -5٘فز  4500

 -12ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖ  -11تؼساز والط ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فز ـ 10تؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘فز  -9زرفس تاعٛازی 

 .عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتی -14زرفس وارتزی ؽثىٝ ی ارتثاعی  -13٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖ 

 اصلی هفرضی -

 ٔؼٙازار ٚخٛز زارز.راتغٝ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسزر ؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی  تیٗ

 فرضیه های فرعی -

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار  ٚ عزا٘ٝ وارتزی فضای عثش تیٗ -1

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارز تٛعؼٝ پایسار ٚعزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز  یٗت -2

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار  ٚٞشار ٘فز 20ترت تیٕارعتاٖ تٝ  تیٗ -3

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار  ٚ٘فز  4500تؼساز پشؽه ػٕٛٔی تٝ  تیٗ -4

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار  ٚتؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار ٘فز  تیٗ -5

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار  ٚ٘فز  7000ز زارٚذا٘ٝ تٝ تؼسا تیٗ -6

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار  ٚتؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فز  تیٗ -7

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار  ٚزرفس تاعٛازی  تیٗ -8

 .ز زارزراتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛتٛعؼٝ پایسار  ٚتؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘فز  تیٗ -9

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار  ٚتؼساز والط ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فز  تیٗ -10

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار ٚ ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖ تیٗ  -11

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار ٚ ٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖ تیٗ  -12

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزعؼٝ پایسار تٛٚ زرفس وارتزی ؽثىٝ ی ارتثاعی تیٗ  -13

 .راتغٝ ٔؼٙازار ٚخٛز زارزتٛعؼٝ پایسار ٚ عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتی تیٗ  -14

 خأؼٝ، ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاری ٚ رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیزی -3-3

ٔی  ٘فز اس وارؽٙاعاٖ آؽٙا تا ٔٛضٛػات ٔسیزیت ؽٟزی ٚ تٛعؼٝ پایسار 410 خأؼٝ آٔاری زر ایٗ تحمیك  ٔؾتُٕ تز

 11تٝ تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاری  تزآٚرز ٌززیس. 199 زی تقازفی تٛزٜ ٚ تا اعتفازٜ اس فزَٔٛ وٛوزاٖ، تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝتاؽس. رٚػ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌی

 افشایؼ زاز. 210٘فز اضافٝ ؽس وٝ تؼساز وُ پزعؾٙأٝ ٞا را تٝ 
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 زرخائیىٝ، 

P = 0.5: ٌٖزفتٝ ؽسٜ اعت، 5/0تزاتز تا  احتٕاَ ٚلٛع یه ففت زر خأؼٝ تٝ زِیُ زر زعتزط ٘ثٛز 

Z1-α/2 = 1.96(α = 0.05)، 

d = 0.05: ،َٛحساوثز ذغای لاتُ لث 

N = 410: ،ٝحدٓ خأؼ 

ncochran: .ٕٝ٘ٛ٘ ٓحد 

 اس آ٘دائیىٝ پیؼ تیٙی ٔی ؽٛز وٝ تزذی اس پاعد زٞٙسٌاٖ پزعؾٙأٝ ٞای ذٛز را تىٕیُ ٘ىٙٙس، تٝ تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاری

 ػسز پاعرٙأٝ تىٕیُ ؽس. 206 افشایؼ زاز ٚ اس ایٗ تؼساز، 210 از وُ پزعؾٙأٝ ٞا را تٝ٘فز اضافٝ ؽس وٝ تؼس 11

 ٞا تدشیٝ ٚ تحّیُ زازٜرٚػ ٞای  -3-4

تزای تؼییٗ  اعتفازٜ ؽسٜ اعت. زر اتتسا تزای تزرعی ٘زٔاِیتٝ تٛزٖ پزاوٙسٌی زازٜ ٞا اس آسٖٔٛ وٌِٕٛٛزٚف اعٕیز٘ٛف

ا٘تراب ٌززیسٜ اعت. تزای  پیزعٖٛ ٕٞثغتٍی آسٖٔٛ ضزیة ٚ فزضیٝ ٞای فزػی، راتغٝ یا ػسْ راتغٝ ٔؼٙازار فزضیٝ افّی

ـ 4ٞشار ٘فز 20ترت تیٕارعتاٖ تٝ  -3عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز ـ 2 عزا٘ٝ وارتزی فضای عثش -1)فزضیٝ ٞای فزػی  تؼییٗ راتغٝ

تؼساز  -7٘فز  7000ا٘ٝ تٝ تؼساز زارٚذـ 6تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار ٘فز  -5٘فز  4500تؼساز پشؽه ػٕٛٔی تٝ 

ٔؼىٛط  -11تؼساز والط ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فز ـ 10تؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘فز  -9زرفس تاعٛازی ـ 8ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فز 

( عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتی -14زرفس وارتزی ؽثىٝ ی ارتثاعی  -13٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖ  -12تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖ 

 اعتفازٜ ؽسٜ اعت. PLSاس رٚػ ٔؼازالت عاذتاری  تؼٙٛاٖ ٔتغیز ٚاتغتٝ  ؽٟز ٔؾٟستٛعؼٝ پایسار زر تا  ٔغتمُتؼٙٛاٖ ٔتغیز 

 رٚایی ٚ پایایی پزعؼ ٘أٝ اتشار خٕغ آٚری زازٜ ٞا،  -3-5

ٕٞا٘غٛر وٝ اؽارٜ ؽس اتشار خٕغ آٚری اعالػات زر ایٗ تحمیك، پزعؼ ٘أٝ ٔی تاؽس. زر پضٚٞؼ حاضز اعالػات تا  

ٕ٘ٛ٘ٝ پزعؼ ٘أٝ عزاحی ؽسٜ اتتسا تیٗ ٞفت ٌشیٙٝ ای(، ٌززآٚری ؽسٜ اعت.  ) اعتفازٜ اس اخزای پزعؾٙأٝ تا عٛاالت تغتٝ

ؽس. زر  ذثزٌاٖ، افالح ٘ظزات ، ٘ٛالـ آٖ ٔزتفغ ٚ تا اعتفازٜ استزرعیس ٘فز( اس ٕ٘ٛ٘ٝ آٔاری تٛسیغ ٚ پظ ا 30) ٔمسٔاتی

تزای عٙدؼ تٛإ٘ٙسعاسی ٔٙاتغ ا٘غا٘ی ٚ اثزترؾی عاسٔاٖ پظ اس تؼییٗ  ٟ٘ایی  ؽسٜ پزعؼ ٘أٝ اعتا٘سارززٚ  ٔزحّٝ تؼسی

  ؽس. رٚایی، تٛسیغ ٚ خٕغ آٚری

ایی اعت وٝ تزای عٙدؼ پسیسٜ ٔٛرز ٘ظز تٟیٝ ؽسٜ ا٘س. تزای یه پضٚٞؼ، ٔیشاٖ زلت ؽاذـ ٞا ٚ ٔؼیارٞ رواییٔٙظٛر اس 

اعتفازٜ ؽسٜ اعت وٝ تزای ا٘ساسٜ ٌیزی تٛإ٘ٙسعاسی رٚاٖ ؽٙاذتی ٚ تا  .[29]عٙدؼ تٛإ٘ٙسعاسی اس پزعؾٙأٝ اعپیزتشر 

س پزعؾٙأٝ ٘یف تٛعؼٝ یافتٝ ٚ تزای عٙدؼ یازٌیزی عاسٔا٘ی ا. [30]اعتفازٜ اس اٍِٛی تٛإ٘ٙسعاسی تٛٔاط ٚ ِٚت ٞاط 

. اعتفازٜ ؽسٜ اعت. اس آ٘دا وٝ ٞز زٚ پزعؾٙأٝ اعتا٘سارز اعت. رٚایی آٖ ٞا زر ٔغاِؼات ٔتؼسز ذارخی ٚ زاذّی تاییس [31]

 ؽسٜ اعت. 

یا اػتثار تٝ ٔفْٟٛ زاراتٛزٖ ٚیضٌی تىزارپذیزی، ثثات ٚ عاسٌاری زر اتشار عٙدؼ ٔی تاؽس ٚ ٔی آسٔایس وٝ اتشار  پایایی

چٝ حس تٝ عٛر لاعغ، زر ٞز سٔاٖ، ٔفٟٛٔی را وٝ السْ اعت، ٔٛرز عٙدؼ لزار ٔی زٞس. اس ا٘دا وٝ ٞز زٚ پزعؾٙأٝ  عٙدؼ تا

اعتا٘سارز اعت، اػتثار آٖ ٞا زر ٔغاِؼات ٔتؼسز ذارخی ٚ زاذّی تاییس ؽسٜ اعت. ٕٞچٙیٗ تزای اعٕیٙاٖ تیؾتز زر ایٗ 
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فزَٔٛ ٔحاعثٝ ایٗ ضزیة الساْ تٝ ٔحاعثٝ آِفای وزٚ٘ثاخ ؽسٜ اعت.  SPSS15 افشارتحمیك تزای آسٖٔٛ پایایی، تٝ وٕه ٘زْ 

 .تٝ ؽىُ سیز ٔی تاؽس
2

2
( )(1 )

1

jsj

j s
  



 

α  ،تزآٚرز اػتثار تغتj ،تؼساز عٛاالت تغت sj
ایٗ ٔمسار تزای  ٘یش ٚاریا٘ظ وُ آسٖٔٛ اعت. s2 اْ ٚ jٚاریا٘ظ سیز ٔدٕٛػٝ  2

 % ٔحاعثٝ ؽسٜ اعت.75ار ٞز زٚ پزعؾٙأٝ تاالتز اس ٔمس

 

 یافته های تحقیق -4

 اعٕیز٘ٛف –تزرعی ٘زٔاَ تٛزٖ تٛسیغ ٕ٘ٛ٘ٝ تا اعتفازٜ اس آسٖٔٛ وٌِٕٛٛزٚف  4-1

اعٕیز٘ٛف تا ٘تایح  –اس آسٖٔٛ وٌِٕٛٛزٚف ، تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا ٚ ؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙیتزای آسٖٔٛ فزك ٘زٔاِیتٝ تٛزٖ 

 خسَٚ زٚ اعتفازٜ ؽسٜ اعت.

 1دو( آزهوى کولووگروف اسویرنوف) جذول

 توسعه پایذار در ضهرها ضاخص های ضهرنطینی 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.56 2.03 
Asymp. Sig.(2-tailed) 0.120 0.096 

 

 ؽٛز. % ، فزك ٘زٔاَ تٛزٖ تٛسیغ ٕ٘ٛ٘ٝ رز ٕ٘ی5تا تٛخٝ تٝ ٔمسار عغح ٔؼٙی زاری تیؾتز اس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 - One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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 توسعه پایذار در ضهرهاو نی ضاخص های ضهرنطی)یک( رابطه کل ض

 
 

  نتایج ضریب هوبستگی پیرسوى 4-2

 زر خسَٚ سیز، ٘تایح آسٖٔٛ فزضیات فزػی تحمیك، ارائٝ ؽسٜ اعت.

 برای فرضیه های فرعی( ضرایب هوبستگی پیرسوى سه) جذول

 ضاخص های ضهرنطینی
ضریب 

 هوبستگی
Sig نتیجه آزهوى 

 ٔغتمیٓتائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت  0.0001 0.467 زی فضای عثشعزا٘ٝ وارت

 تائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 0.0002 0.491 عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز

 تائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 0.0005 0.574 ٞشار ٘فز20ترت تیٕارعتاٖ تٝ 

 تائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 0.0001 0.533 ٘فز 4500ٕٛٔی تٝ تؼساز پشؽه ػ

تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار 

 ٘فز
 تائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 0.0003 0.441

 غتمیٓتائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔ 0.0005 0.512 ٘فز 7000تؼساز زارٚذا٘ٝ تٝ 

 تائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 0.0004 0.507 تؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فز

 تائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 0.0007 0.616 زرفس تاعٛازی

سرانه کاربری 

 خذهاتی

درصذ کاربری 

ضبکه ی 

 ارتباطی

نسبت هعلن 

ها به دانص 

 آهوزاى

هعکوض 

تراکن دانص 

 آهوزاى

تعذاد کالض 

هذرسه به 

 هسار نفر

تعذاد ههذ 

کودک به 

 هسار نفر

درصذ 

 باسوادی

تعذاد 

ورزضگاه به 

 ده هسار نفر

تعذاد 

داروخانه به 

نفر 7777  

تعذاد پسضک 

هتخصص به 

 ده  هسار نفر

 تعذاد پسضک

عووهی به 

نفر 4577  

تخت 

بیوارستاى به 

هسار نفر27  

سرانه 

 پارکهای ضهر

سرانه کاربری 

 فضای سبس

توسعه 

 پایذار
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 تمیٓتائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغ 0.0003 0.486 تؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘فز

 تائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 0.0000 0.663 تؼساز والط ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فز

 تائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 0.0001 0.462 ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖ

 ر زر خٟت ٔغتمیٓتائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زا 0.0002 0.518 ٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖ

 تائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 0.0005 0.726 زرفس وارتزی ؽثىٝ ی ارتثاعی

 تائیس فزضیٝ ٚ ٚخٛز راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 0.0001 0.328 عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتی

 

ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّة تیاٍ٘ز  0.001تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.467، تزاتز تا عزا٘ٝ وارتزی فضای عثشٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -1

ٔؼٙی زار زر خٟت %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر ایٗ اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.ٔغتمیٓ 

ة تیاٍ٘ز ایٗ ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّ 0.002تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.491، تزاتز تا عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟزٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -2

ٔؼٙی زار زر خٟت %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّة  0.005تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.574، تزاتز تا ٞشار ٘فز20ترت تیٕارعتاٖ تٝ ٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -3

ٔؼٙی زار زر %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر ٗ تیاٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تی

 ٚخٛز زارز.خٟت ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ  0.001تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.533، تزاتز تا ٘فز 4500تؼساز پشؽه ػٕٛٔی تٝ ٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -4

ٔؼٙی زار %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسر ؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زٔغّة تیاٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.زر خٟت ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ  0.003تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.441، تزاتز تا تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ ٞشار ٘فزٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -5

ٔؼٙی زار %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ پایسار  تٛعؼٝ ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر ٔغّة تیاٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.زر خٟت ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّة  0.005تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.512، تزاتز تا ٘فز 7000تؼساز زارٚذا٘ٝ تٝ ٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -6

ٔؼٙی زار زر %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر تیاٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.خٟت ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّة  0.004تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.507، تزاتز تا تؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فزٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -7

ر ٔؼٙی زار ز%  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر تیاٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.خٟت ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّة تیاٍ٘ز ایٗ اعت  0.007تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.616، تزاتز تا زرفس تاعٛازیٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -8

ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.
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ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّة  0.003تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.486، تزاتز تا تؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘فزثغتٍی ٔمسار ضزیة ٕٞ -9

ٔؼٙی زار زر %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر تیاٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.خٟت ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّة  0.000تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.663، تزاتز تا تٝ ٞشار ٘فزتؼساز والط ٔسرعٝ ٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -10

ٔؼٙی زار زر %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر تیاٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.خٟت ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّة  0.001تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.462، تزاتز تا ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛسأٖمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -11

ٔؼٙی زار زر %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر تیاٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.خٟت ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّة  0.002 تزاتز تا Sigٚ آٔارٜ  0.518، تزاتز تا ٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛسأٖمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -12

ٔؼٙی زار زر %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر تیاٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.خٟت ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ  0.005تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.726، تزاتز تا زرفس وارتزی ؽثىٝ ی ارتثاعیٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -13

ٔؼٙی زار %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر تیاٍ٘ز ایٗ اعت وٝ تیٗ  ٔغّة

 ٚخٛز زارز.زر خٟت ٔغتمیٓ 

ٔیثاؽس. ایٗ ٔغّة تیاٍ٘ز  0.001تزاتز تا  Sigٚ آٔارٜ  0.328، تزاتز تا عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتیٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی  -14

ٔؼٙی زار زر خٟت %  راتغٝ 95زر عغح اعٕیٙاٖ تٛعؼٝ پایسار  ٚ ؽٟز ٔؾٟسی ؽٟز٘ؾیٙی زر ؽاذـ ٞاایٗ اعت وٝ تیٗ 

 ٚخٛز زارز.ٔغتمیٓ 

 آنالیس فاکتور برای هتغیرها و فاکتورهای اصلی 4-3

حسالُ ) VPLSتحّیُ( فاوتٛر تز ٔثٙای رٚػ خسیس ٚ پیؾزفتٝ ٔؼازالت عاذتاری ) زر ایٗ لغٕت اس رٚػ آ٘اِیش

تٕٙظٛر تحّیُ ٚ تزرعی ضزایة ٚ فاوتٛرٞای ٟٕٔتز، تزآٚرز ضزایة ٔتغیزٞای ٔغتمُ ٚ تؼییٗ ٔیشاٖ ٔزتؼات خشیی( 

وٝ  VPLSتاثیزٌذاری ٞز یه اس ٔتغیزٞای ٔغتمُ تز یىسیٍز اعتفازٜ ٔی ٌززز. ٕ٘ٛزار ٌزافیىی سیز ذزٚخی ٘زْ افشار 

 ٚرزٜ ؽسٜ اعت. ( ٔی تاؽس، زر سیز آtآٔارٜ ) ٔحتٛی ضزایة ٔتغیزٞا ٚ ٔؼٙازاری آٟ٘ا
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  VPLS ( هعادالت ساختاری خروجی نرم افساردو) ضکل

 
 

( ٔی تاؽس ٚ ٘ؾاٖ زٞٙسٜ ایٗ اعت وٝ تا تمزیة R = 0.798) ٕٞا٘غٛر وٝ اس ٕ٘ٛزار فٛق تزٔی آیس، ٔمسار ضزیة تؼییٗ

عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز ـ 2 عزا٘ٝ وارتزی فضای عثش -1)فزضیٝ ٞای فزػی اتؼاز  ( تاتٛعؼٝ پایسار ) %، تغییزات ٔتغیز ٚاتغت80ٝ

تؼساز ـ 6تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار ٘فز  -5٘فز  4500تؼساز پشؽه ػٕٛٔی تٝ ـ 4ٞشار ٘فز 20ترت تیٕارعتاٖ تٝ  -3

تؼساز والط ـ 10ٟس وٛزن تٝ ٞشار ٘فز تؼساز ٔ -9زرفس تاعٛازی ـ 8تؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فز  -7٘فز  7000زارٚذا٘ٝ تٝ 

زرفس وارتزی ؽثىٝ ی ارتثاعی  -13٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖ  -12ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖ  -11ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فز 

ضزیة تاثیزٌذاری ٞز یه اس  چٟارزر ایٗ تحمیك تثییٗ ٚ تٛضیح زازٜ ٔی ؽٛ٘س. زر خسَٚ ، (عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتی -14

 ؽسٜ اعت. زرجخٟت تزرعی ٔؼٙازاری ٔتغیزٞا  tی ٔغتمُ تز ٔتغیز ٚاتغتٝ ٚ ٕٞچٙیٗ آٔارٜ ٔتغیزٞا
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 برآورد ضرایب هذل( چهار)جذول

 ضاخص های ضهرنطینی
برآورد ضرایب 

 هذل

 -تی 

 استیودنت
 نتیجه

 ٓٔغتمیراتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت  2.031 0.088 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا←  عزا٘ٝ وارتزی فضای عثش

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 1.997 0.070 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا← عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز 

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 2.061 0.105 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا← ٞشار ٘فز 20ترت تیٕارعتاٖ تٝ 

 زار زر خٟت ٔغتمیٓراتغٝ ٔؼٙی  2.51 0.221 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا← ٘فز  4500تؼساز پشؽه ػٕٛٔی تٝ 

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 2.594 0.185 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا← تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار ٘فز 

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 1.982 0.046 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا← ٘فز  7000تؼساز زارٚذا٘ٝ تٝ 

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 3.052 0.033 ر ؽٟزٞاتٛعؼٝ پایسار ز← تؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فز 

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 3.041 0.237 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا← زرفس تاعٛازی 

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 2.594 0.106 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا← تؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘فز 

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 3.560 0.537 ؼٝ پایسار زر ؽٟزٞاتٛع← تؼساز والط ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فز 

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 1.716 0.492 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا←  ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖ

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 1.927 0.528 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا←  ٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖ

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 2.346 0.481 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا←  ؽثىٝ ی ارتثاعی زرفس وارتزی

 راتغٝ ٔؼٙی زار زر خٟت ٔغتمیٓ 2.951 0.621 تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا←  عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتی

 

زایٗ ٔی تٛاٖ ( تیؾتز اعت، تٙات96/1) %95اس عغح اعٕیٙاٖ  تزآٚرز ٞز یه اس ضزایة ٔسَ اعتیٛز٘ت -تی ٔمسار 

 ٘تیدٝ ٌزفت فزضیات تحمیك تقٛرت سیز تاییس ٔیؾٛز.

 ٔی یاتس. افشایؼ 0.088 تٝ ا٘ساسٜتٛعؼٝ پایسار  ،عزا٘ٝ وارتزی فضای عثش تا افشایؼ یه ٚاحسی -1

 ٔی یاتس.افشایؼ  0.070 تٝ ا٘ساسٜتٛعؼٝ پایسار  ،عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز تا افشایؼ یه ٚاحسی -2

 ٔی یاتس.واٞؼ  0.105 تٝ ا٘ساسٜتٛعؼٝ پایسار  ،ٞشار ٘فز20ارعتاٖ تٝ ترت تیٕ تا افشایؼ یه ٚاحسی -3

 ٔی یاتس. افشایؼ 0.221ٜ تٝ ا٘ساستٛعؼٝ پایسار  ،٘فز 4500تؼساز پشؽه ػٕٛٔی تٝ  تا افشایؼ یه ٚاحسی -4

 ٔی یاتس. افشایؼ 0.185 تٝ ا٘ساسٜتٛعؼٝ پایسار  ،تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار ٘فز تا افشایؼ یه ٚاحسی -5

 ٔی یاتس. افشایؼ 0.046تٝ ا٘ساسٜ تٛعؼٝ پایسار ، ٘فز 7000تؼساز زارٚذا٘ٝ تٝ تا افشایؼ یه ٚاحسی  -6

 ٔی یاتس.افشایؼ  0.033تٝ ا٘ساسٜ تٛعؼٝ پایسار ، تؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فزتا افشایؼ یه ٚاحسی  -7

 ٔی یاتس.افشایؼ  0.237تٝ ا٘ساسٜ تٛعؼٝ پایسار ، زرفس تاعٛازیتا افشایؼ یه ٚاحسی  -8

 ٔی یاتس.افشایؼ  0.106تٝ ا٘ساسٜ تٛعؼٝ پایسار ، تؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘فزتا افشایؼ یه ٚاحسی  -9

 ٔی یاتس.افشایؼ  0.537تٝ ا٘ساسٜ تٛعؼٝ پایسار ، تؼساز والط ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فزتا افشایؼ یه ٚاحسی  -10

 ٔی یاتس.افشایؼ  0.492٘ساسٜ تٝ اتٛعؼٝ پایسار ، ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖتا افشایؼ یه ٚاحسی  -11

 ٔی یاتس.افشایؼ  0.528تٝ ا٘ساسٜ تٛعؼٝ پایسار ، ٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖتا افشایؼ یه ٚاحسی  -12

 ٔی یاتس.افشایؼ  0.481تٝ ا٘ساسٜ تٛعؼٝ پایسار ، زرفس وارتزی ؽثىٝ ی ارتثاعیتا افشایؼ یه ٚاحسی  -13

 ٔی یاتس.افشایؼ  0.621تٝ ا٘ساسٜ ؼٝ پایسار تٛع، عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتیتا افشایؼ یه ٚاحسی  -14
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 جوع بنذی -5

ٚ  03/2تزاتز تٛعؼٝ پایسار آسٖٔٛ وٌِٕٛٛزٚف اعٕیز٘ٛف ٘ؾاٖ ٔی زٞس وٝ تا تٛخٝ تٝ ٔمسار عغح ٔؼٙی زاری ٔتغیزٞا ) -1

رز  فزك ٘زٔاَ تٛزٖ تٛسیغ ٕ٘ٛ٘ٝ % اعت. تٙاتزای5ٗ( وٝ تیؾتز اس 56/2تزاتز  ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر 

 ٕ٘یؾٛز.

 -1)آسٖٔٛ ضزیة ٕٞثغتٍی پیزعٖٛ ٘ؾاٖ ٔی زٞس وٝ لسر ٔغّك ٔمسار ضزیة ٕٞثغتٍی ٔتغیزٞای فزضیٝ ٞای فزػی  -2

 4500تؼساز پشؽه ػٕٛٔی تٝ ـ 4ٞشار ٘فز 20ترت تیٕارعتاٖ تٝ  -3عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز ـ 2 عزا٘ٝ وارتزی فضای عثش

زرفس ـ 8تؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فز  -7٘فز  7000ساز زارٚذا٘ٝ تٝ تؼـ 6تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار ٘فز  -5٘فز 

 -12ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖ  -11تؼساز والط ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فز ـ 10تؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘فز  -9تاعٛازی 

، 0.467تیة تزاتز ، تتز(عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتی -14زرفس وارتزی ؽثىٝ ی ارتثاعی  -13٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖ 

آٔارٜ ٚ  0.328، 0.726، 0.518، 0.462، 0.663، 0.486، 0.616، 0.507، 0.512، 0.441، 0.533، 0.574، 0.491

Sig  ٔیثاؽس. ایٗ ٔحاعثات تیاٍ٘ز آ٘غت وٝ تیٗ ٔتغیزٞای ٟٔارت  0.007ٔغاٚی یا وٛچىتز اس تزای تٕأی ٔتغیزٞا

 ٚخٛز زارز. ٔغتمیٓراتغٝ ٔؼٙازار ٚ زر خٟت  پایسار تٛعؼٝ س٘سٌی )تؼزیف ؽسٜ زر ایٗ تحمیك( ٚ 

(  ٘ؾاٖ ٔی VPLSتحّیُ ٚ تزرعی ٘تایح ٔحاعثاتی رٚػ خسیس ٚ پیؾزفتٝ ٔؼازالت عاذتاری حسالُ ٔزتؼات خشیی ) -3

% تیؾتز اعت ٚ ٔی تٛاٖ ٘تیدٝ ٌزفت 95اس عغح اعٕیٙاٖ  اعتیٛز٘ت تزآٚرز ٞز یه اس ضزایة ٔسَ -زٞس وٝ ٔمسار تی 

 تحمیك تا ضزایة سیز تأییس ٔی ٌززز. ٕٞچٙیٗ ضزایة ٔحاعثاتی تیاٍ٘ز ٔٛارز سیز ٔی تاؽس. فزضیات

( ٔی تاؽس ٚ ٘ؾاٖ زٞٙسٜ ایٗ اعت وٝ تا R = 0.798ٕٞا٘غٛر وٝ اس ٕ٘ٛزار فٛق تزٔی آیس، ٔمسار ضزیة تؼییٗ ) -

زر ایٗ  ؽٟز ٔؾٟسٙی زر ؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾی( تا تٛعؼٝ پایسار زر ؽٟزٞا%، تغییزات ٔتغیز ٚاتغتٝ )80تمزیة 

 تحمیك، تثییٗ ٚ تٛضیح زازٜ ٔی ؽٛ٘س. 

ترت  -3عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز ـ 2 عزا٘ٝ وارتزی فضای عثش -1)تا افشایؼ یه ٚاحسی ٔتغیزٞای فزضیٝ ٞای فزػی  -

تؼساز ـ 6تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار ٘فز  -5٘فز  4500تؼساز پشؽه ػٕٛٔی تٝ ـ 4ٞشار ٘فز 20تیٕارعتاٖ تٝ 

ـ 10تؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘فز  -9زرفس تاعٛازی ـ 8تؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فز  -7٘فز  7000زارٚذا٘ٝ تٝ 

زرفس  -13٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖ  -12ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖ  -11تؼساز والط ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فز 

، 0.105 ،0.070، 0.088تٝ ا٘ساسٜ  تٛعؼٝ پایسار  ، تتزتیة(عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتی -14وارتزی ؽثىٝ ی ارتثاعی 

واٞؼ ٔی  ،0.621، 0.481، 0.528، 0.492، 0.537، 0.106، 0.237، 0.033 ،0.046، 0.185، 0.221

 یاتس. 

تقٛرت سیز تٛعؼٝ پایسار )ٔتغیزٞای تؼزیف ؽسٜ( تا  ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر ٔؼازِٝ رٌزعیٛ٘ی راتغٝ  -

 ٔی تاؽس.

Y = a + 0.088 x1 + 0.070 x2 + 0.105 x3 + 0.221 x4 + 0.185 x5  

+ 0.046 x6 + 0.033 x7 + 0.237 x8 + 0.106 x9 + 0.537 x10 +  

0.492 x11 + 0.528 x12 + 0.481 x13 + 0.621 x14 

 زر خائیىٝ، 

 a .ٔؼزف ٔمسار ثاتت زر ٔؼازِٝ رٌزعیٖٛ ٔی تاؽس 
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  ٔتغیز ٞایx  3عزا٘ٝ پاروٟای ؽٟز ـ 2 عزا٘ٝ وارتزی فضای عثش -1)زػی ٔتغیزٞای فزر ٔسَ تٝ تزتیة ٔؼزف- 

ـ 6تؼساز پشؽه ٔترقـ تٝ زٜ  ٞشار ٘فز  -5٘فز  4500تؼساز پشؽه ػٕٛٔی تٝ ـ 4ٞشار ٘فز 20ترت تیٕارعتاٖ تٝ 

ز تؼساز ٟٔس وٛزن تٝ ٞشار ٘ف -9زرفس تاعٛازی ـ 8تؼساز ٚرسؽٍاٜ تٝ زٜ ٞشار ٘فز  -7٘فز  7000تؼساز زارٚذا٘ٝ تٝ 

 -13٘غثت ٔؼّٓ ٞا تٝ زا٘ؼ آٔٛساٖ  -12ٔؼىٛط تزاوٓ زا٘ؼ آٔٛساٖ  -11تؼساز والط ٔسرعٝ تٝ ٞشار ٘فز ـ 10

 ٔی تاؽٙس.، (عزا٘ٝ وارتزی ذسٔاتی -14زرفس وارتزی ؽثىٝ ی ارتثاعی 

 .پارأتزٞای ٔسَ ٔؼزف ضزیة تأثیز ٔتغیزٞای ٔغتمُ زر ٔسَ ٔی تاؽس 

 

  پیطنهاد  -6

ٔماِٝ تؼییٗ ٔمازیز ضزیة ٕٞثغتٍی تیٗ ٔتغیز ٞای ٔغتمُ ٚ ٚاتغتٝ ٔی تاؽس. پیؾٟٙاز ٔیٍززز تا اس ٘تایح افّی زر ایٗ 

  ٔٛارز سیز ٔٛرز تٛخٝ ٚ اعتفازٜ ذٛا٘ٙسٌاٖ لزار ٌیزز. اعتفازٜ اس رٚ٘س تحمیك زر ایٗ ٔماِٝ

ارائٝ ٔؼازِٝ رٌزعیٛ٘ی ضزایة ٔثٙای  تز ٔی تٛا٘س تاسعاسی ٚ تٛعؼٝ ؽٟزیپزٚصٜ ٞای یا ٞشیٙٝ یاتی ترقیـ ٔٙاتغ  -1

اخزایی ٔس ٘ظز لزار ٌیزز. زرفس عٟٓ ٞز ؽاذـ اس عزیك ٘زٔاالیش ضزایة ٞز ؽاذـ اس ٔؼازِٝ پزٚصٜ ٞای زر ؽسٜ 

 .رٌزعیٛ٘ی لاتُ ٔحاعثٝ ذٛاٞس تٛز.

تٕٙظٛر تز٘أٝ ریشی ٞای والٖ  ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر اعتفازٜ اس آسٖٔٛ فزیسٔٗ تزای رزٜ تٙسی  -2

 . ٚ ا٘تراب اِٚٛیت ٞای تز٘أٝ ؽٟزی

 ٚاتغٖٛ. –زٚرتیٗ  آٔارٜتز اعاط  ٚ آسٖٔٛ آٟ٘ا ؽٟز ٔؾٟسؽاذـ ٞای ؽٟز٘ؾیٙی زر تؼییٗ عایز  -3
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 . 53-39عاَ پٙدٓ، ؽٕارٜ اَٚ، ففحات 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 18 

23- Neefe. Diane Osterhause, (2001). “Comparing levels of organizational learning 

maturity of colleges and universities participating traditional and non-traditional 

(academic quality improvement project) accreditation processes”. 

 
 


