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ارسیابی مؤلفٍَای تأثیزگذار بز بزوامٍریشی ي سیاستگذاری مسکه ريستایی
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جًاد َمتی لًحٍسزا
زاًطزَی زوتطی هقوبضی ،گطٍُ هقوبضیٍ ،احس ذلربل ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ،ذلربل ،ایطاى.

حجتالٍ رشیذ کلًیز

*2

استبزیبض گطٍُ هقوبضی ،زاًطىسُ فٌی ٍ هٌْسسی ،زاًطگبُ هحمك اضزثیلی ،اضزثیل ،ایطاى.

وصزالٍ مًالیی َشجیه
استبز گطٍُ رغطافیبٍ ،احس ضضت ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ،ضضت ،ایطاى.

حسه اکثزی
استبزیبض گطٍُ هقوبضی ،زاًطىسُ فٌی ٍ هٌْسسی ،زاًطگبُ هحمك اضزثیلی ،اضزثیل ،ایطاى.
تبضید زضیبفت 1399/04/05:تبضید پصیطش1399/10/14:

چکیذٌ
ثطًبهِضیعی ٍ سیبستگصاضی هسىي ضٍستبیی زض ایطاى وِ ثِعَض رسی تَسظ ثٌیبز هسىي اًمالة اسالهی پیگیطی ٍ ارطا هیضَز؛ ثِ
زًجبل اضائِی الگَی هغلَة هسىي ثطای سبوٌبى ضٍستبیی هیثبضس .ثب تَرِ ثِ اّویت ثطًبهِضیعی هسىي ضٍستبییّ ،سف اظ تحمیك حبضط
اضظیبثی هؤلفِّبی تأحیطگصاض ثط ثطًبهِضیعی هسىي ضٍستبیی زض ضْطستبى هبسبل ٍ ضٌبسبیی ًمبط لَت ٍ ضقف آًْب هیثبضس .زض ایي
ضاستب ،ضٍش تحمیك آهیرتِ ثب ضٍیىطز ووی-ویفی ثَزُ وِ اظ ًؾط ّسف وبضثطزی ٍ اظ ًؾط هبّیت تَغیفی -تحلیلی هیثبضس .ربهقِی
آهبضی تحمیك ضبهل هسئَالى ٍ وبضضٌبسبى حَظُی هسىي ضٍستبیی زض ثٌیبز هسىي اًمالة اسالهی ضْطستبى هبسبل/گیالى ثَزُ است ،وِ
حزن ًوًَِ ثب استفبزُ اظ فطهَل وَوطاى تقساز ً 383فط ثِزست آهسُ ٍ ثب استفبزُ اظ فطهَل اغالح ضسُی وَوطاى ثِ تقساز ً 340فط تملیل
یبفتِ است .ثِهٌؾَض تزعیِ ٍ تحلیل اعالفبت تحمیك ًیع اظ ضٍش حسالل هطثقبت رعئی زض ًطمافعاض  Smart-plsاستفبزُ ضسُ است.
یبفتِّبی تحمیك ًطبى هیزّس وِ  5هتغیط اغلی ٍ  24هتغیط فطفی هَضز ثطضسی ،تأحیط ثطًبهِّب ٍ سیبستگصاضیّب زض ثطًبهِضیعی هسىي
ضٍستبیی ضا  0/903زضغس ٍ تٌْب ثب اظ زست زازى  0/097زضغس تجییي هیوٌٌسّ .وچٌیي ثیطتطیي احطگصاضی زض ثیي هؤلفِّبی هَضز ثطضسی
زض ثطًبهِضیعی هسىي ضٍستبیی هطثَط ثِ هؤلفِّبی التػبزی ٍ ووی ٍ ووتطیي تأحیطگصاضی هطثَط ثِ هؤلفِی ویفی ثِ تطتیت ثب اهتیبظ
 0/326 ٍ 0/811 ،0/856هیثبضس .اظ عطفی ضبذع ًیىَیی ثطاظش هسل  GOFثطای اًساظُگیطی ثطاظش هسلّبی اًساظُگیطی ٍ
سبذتبضی همساض  0/522ثِ زست آهسُ است وِ اظ هغلَثیت ولی هسل سبذتبضی تحمیك حىبیت زاضز.
ياصگان کلیذی :تزوامٍریشی ،تزوامٍریشی مسکه ،مسکه ريستایی ،شُزستان ماسال.
1

 -همبلِی حبضط ثطگطفتِ اظ ضسبلِی زوتطی ،تحت فٌَاى «گًَِضٌبسی ٍ تحلیل الگَّبی هقوبضی هسىي ضٍستبیی ٍ اضائِی هسل هٌبست زض گیالى

(هغبلقِ هَضزی :ضٍستبّبی ضْطستبى هبسبل)» ثب ّوىبضی ًَیسٌسگبى هیثبضس.
ًَ -2یسٌسُی هسئَل)h_rashid@uma.ac.ir( :
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مقذمٍ
ضٍستبّب ثٍِاسغِی وبضوطز اسبسی ذَز وِ تأهیيوٌٌسُی ثسیبضی اظ ًیبظّبی ظیستی ،سىًَتی ٍ التػبزی ربهقِی
ضٍستبیی ّستٌس ،اظ ذػیػِی پَیبیی ٍ تغییط زائوی ثطذَضزاضًس .پَیبیی ضٍستبّب زض اثقبز هرتلف ارتوبفی،
التػبزی ،وبلجسی ٍ فضبیی لبثل ثطضسی ٍ هالحؾِ است .ایي ذػیػِ اظ پَیبیی افطاز ٍ گطٍُّبی ربهقِی ضٍستبیی
ثطای افوبل ًگطشّب ٍ فالیك ذَز زض سبذت وبلجسّبی فقبلیت ٍ ضىل زازى ثِ فضبی هَضزاستفبزُ ٍ تػویوبت زض
حبل تغییط آىّب ثطای ضٍیبضٍیی ثب فَاهل هحسٍزوٌٌسُی توبیالت ذَز زض ضىل زازى ثِ وبلجس ٍ فضبی ضٍستب ًبضی
هیضَز .ثٌبثطایي پصیطش پَیبیی ٍ تغییط زائوی ثطای ربهقِی اًسبًی هَرت العام ثِ پصیطش تغییطات زائوی ٍ پَیبیی
ضٍستب (زض اثقبز هرتلف آى) است ) .(Malekhosseini and Dargahi, 2011:160یىی اظ هْنتطیي تغییطات زائوی ٍ پَیب
زض ثغي ضٍستبّب هطثَط ثِ اثقبز هرتلف هسىي هیثبضس .هسىي ذطزتطیي ٍ وَچهتطیي ضىل تزسن وبلجسی،
ضاثغِی هتمبثل اًسبى ٍ هحیظ ٍ ذػَغیتطیي فضبی ظًسگی اًسبى هیثبضس ).(Tolon, 1995:56; Masaeli, 2009:28

هسىي هحیغی اسبسی ثطای ظًسگی ذبًَازگی ،هىبى استطاحت اظ رطیبًبت وبض ،هسضسِ ٍ فضبیی ذػَغی ٍ هولَ
اظ اضظشّبی سوجلیه ،ثِفٌَاى ًطبًِی هٌعلت ٍ تطروبى سجه ظًسگی استّ .وچٌیي اضظش هسىي هٌَط ثِ
هَلقیت آى زض زستطسی ثِ ًیبظّبی اسبسی هیثبضس ) .(Schwartz, 2006اظ عطفی زض ثسیبضی اظ هَاضز ،هْنتطیي فبهل
تأحیطگصاض زض هیعاى ضضبیتوٌسی فطز اظ سىًَت زض یه هٌغمِ ،هسىي ،ضطایظ هحیغی ٍ هقوبضی آى هیثبضس
) .(Westaway, 2006:187هقوبضی هسبوي ضٍستبیی ایطاى ،ثِ لحبػ هبّیت وبضوطزی ٍ پبسرگَیی ثِ ًیبظّبی اًسبًی،
فقبلیتّبی هطزهی ،فٌبغط تَلیسی ٍ هحیظظیست ٍ فٌبغط اللیوی ،هزوَفِای ّوگي ٍ هتٌبست ثب َّیت وبلجسی
ذبظ هحل ضا تطىیل هیزّس وِ تزلیزٌّسُی اضتجبعبت ،وبضوطزّب ٍ ًمص چٌسفولىطزی فضبّب است .ایي َّیت،
اظ ًفس سىًَت ٍ ضیَُی ظیست زض ضٍستبّب ًطأت هیگیطز؛ ثِ ّویي زلیل ،هسىي زض ضٍستبّب ،فالٍُ ثط
پبسرگَیی ثِ ًیبظ سىًَت ،تأهیي اهٌیت ٍ حطین ذبًَاض ،حلمِای اظ ًؾبم تَلیسی ضٍستب ضا ًیع زضثط هیگیطز ٍ
ثِگًَِای هتمبثل ثب آى پیًَس هیذَضز ) .(Pourlmer, 2014:129زض ایي ضاستبٍ ،احسّبی هسىًَی ضٍستبیی اظ یهسَ
تحت تأحیط اللین ٍ ضطایظ هحیظ عجیقی است ٍ اظ سَی زیگط ثب الگَی هقیطت ذبًَازُ اضتجبط زاضز

(Zandieh and

)ّ .Hesari, 2012:64وچٌیي هقوبضی هسبوي ضٍستبیی ٍ ثَهی زاضای ذغَط اضتجبعی هستمین ،ثالٍاسغِ ٍ هحىوی ثب
فطٌّگ تَزُّب ٍ ثب ظًسگی ضٍظهطُی آىّب است .زض ثطضسی ٍ هغبلقِی اٍلیِی ایي ثٌبّب ،ثِ ًؾط سبزُ ٍ اثتسایی
هیضسٌسٍ ،لی ٍالـ اهط ایي است وِ ایي ثٌبّب تَسظ هطزهی سبذتِضسُاًس وِ ّوِی َّش ٍ ؽطفیتضبى ضا ثطای
سبذتي آىّب ثِ وبض گطفتِاًس ٍ اظ توبهی ضٍاثظ هَرَز ثیي ذَزضبى زض سبذتي آىّب استفبزُ وطزُاًس

(Haji Ebrahim

) .Zargar, 2009:9زض فػط حبضط ،یىی اظ اثقبز ٍ هجبحج هْن زض ثطضسی هسىي ضٍستبیی ،زستطسی ضٍستبًطیٌبى ثِ
هسىي همبٍم ٍ ثبویفیت هیثبضس ) .(Yuliastuti and Saraswati, 2014:33; Gkartzios and Scott, 2013: 348چٌبًچِ فسم
زستطسی ثِ هسىي هٌبست زض هٌبعك ضٍستبیی وطَضّبی زضحبلتَسقِ ٍ تَسقِیبفتِ ثط رٌجِّبی گًَبگَى ظًسگی
اًسبىّب زض ًَاحی ضٍستبیی ٍ ّوچٌیي وبلجس ٍ َّیت ضٍستبّبی تأحیط گصاضتِ )ٍ (Gallent and Robinson 2011: 298
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ثِغَضت یه هسئلِی هْن ٍ ًگطاًی زٍلتّب تجسیلضسُ است ( .)Gallent and Scott, 2019: 263اظ ایيضٍ ،وطَضّبی
هرتلف (تَسقِیبفتِ ٍ زضحبلتَسقِ) زض پی تسٍیي سیبستّبیی زض ضاستبی تأهیي ٍ اضائِی هسبوي ثبویفیت ثَزُاًس.
ثطًبهِّب ٍ سیبستّبیی وِ احطات هخجت ٍ هٌفی هتقسزی ثط وبلجس ٍ هسىي ضٍستبّب گصاضتِاًس.
ثب تَرِ ثِ اّویت هَضَؿّ ،سف اظ تحمیك حبضط اضظیبثی هؤلفِّبی تأحیطگصاض ثط ثطًبهِضیعی هسىي ضٍستبیی زض
ضْطستبى هبسبل ٍ ضٌبسبیی ًمبط لَت ٍ ضقف آًْب هیثبضس .استبى گیالى ثب زاضتي  2592سىًَتگبُ ضٍستبیی ،یىی
اظ استبىّبی هْن ضٍستبًطیٌی زض ایطاى هحسَة هیضَز وِ فلیطغن تغییطات گستطزُ زض ًؾبم اسىبى روقیت اظرولِ
ضضس ضتبثبى ضْطًطیٌی ،ضًٍس ضٍثِ افعایص تجسیل ًمبط ضٍستبیی ثِ ضْطی ٍ ،ضجىِی زضّنپیچیسُی ًؾبم ضْطی-
ضٍستبییّ ،وچٌبى اظ وبًَىّبی تَلیس هَاز غصایی ٍ اسىبى روقیت زض سىًَتگبُّبی ذبضد اظ حَظُّبی ضْطی
است ) .(Amar, 2013:61ضْطستبى هبسبل ًیع ثط اسبس سطضوبضی فوَهی ًفَس ٍ هسىي سبل  1395ثب روقیتی
ً 52649فطی زض غطة استبى گیالى لطاضگطفتِ است ،وِ اظ ایي تقساز روقیت ،ثیص اظ  50زضغس آى یقٌی 29019
ًفط سبوي هٌبعك ضٍستبیی هی ثبضٌس .ثب تَرِ ثِ هیعاى ضٍستبًطیٌی زض ضْطستبى هبسبل ٍ ّوچٌیي اّویت ثطًبهِضیعی
هسىي ضٍستبیی زض ایي ضْطستبى ،تحمیك حبضط ثِزًجبل پبسرگَیی ثِ سؤال اسبسی ظیط هیثبضس.
 هْوتطیي هؤلفِّبی تأحیطگصاض ثط ثطًبهِضیعی ٍ سیبستگصاضی هسىي ضٍستبیی زض هسبوي ضٍستبّبی ضْطستبىهبسبل وساهٌس؟
زض ضاستبی هَضَؿ هسىي ضٍستبیی هغبلقبت هرتلفی اًزبمگطفتِ است .ثب ایي ٍرَز اضظیبثی هؤلفِّبی تأحیطگصاض ثط
ثطًبهِضیعی ٍ سیبست گصاضی هسىي ضٍستبیی زض یه حَظُ هَضَؿ رسیسی هیثبضس وِ زض تحمیك حبضط ثِ ثطضسی
آى زض ضٍستبّبی ضْطستبى هبسبل/گیالى پطزاذتِ ضسُ است .زض ازاهِ ثِ ًعزیىتطیي هغبلقبت ٍ پژٍّصّب زض ضاستبی
هَضَؿ هَضز هغبلقِ اضبضُ هیگطزز ،)2009( Lotfi et al .زض هغبلقِای ثِ ثطضسی ضبذعّب ٍ هؤلفِّبی ضطٍضی زض
ثطًبهِضیعی ٍ سیبستگصاضی هسىي ضٍستبیی زض ایطاى پطزاذتِاًس .زض ایي هغبلقِ ثیبى ضسُ است وِ هسألِی
ثطًبهِضیعی ٍ سیبستگصاضی هسىي هٌبست ٍ الگَی هغلَة ثطای سبوٌبى ضٍستبیی اظ زغسغِّبی ثطًبهِضیعاى
ضٍستبیی است .فلیطغن تالشّبی غَضت گطفتِ زض هسیط تحَل ٍ تَسقِی هسىي ضٍستبیی وطَض ،ایي هسألِ
ّوچٌبى زض اٍلَیت ثطًبهِّبی تَسقِی ضٍستبیی لطاض زاضز .یىی اظ ضاّْبی هْن آگبّی اظ ٍضقیت هسىي زض فطآیٌس
ثطًبهِضیعی ضٍستبیی ،استفبزُ اظ ضبذعّبی هسىي هیثبضس .ایي ضبذعّب ثیبًگط ٍضقیت ووی ٍ ویفی هسىي
ضٍستبیی اظ یه سَ ٍ ثْجَزثرطی ثطًبهِضیعی هسىي اظ سَی زیگط ثطای یه افك ثلٌسهست است .ضٌبذت ٍ
ثِوبضگیطی ضبذعّبی هسىي زض ثلٌسهست ،هسىي ضٍستبیی وطَض ضا هتحَل ٍ ایي اهط هٌزط ثِ اضائِی یه الگَی
هٌبست ٍ تَسقِیبفتِی هسىي ضٍستبیی ذَاّس ضس.

Banski and Wesołowska

( ،)2010زض پژٍّطی ثِ ثطضسی

الگَّبی رسیس هسىي زض هٌبعك ضٍستبیی لَثیي لْستبى پطزاذتِ ٍ ثِ ایي ًتیزِ ضسیسُاًس وِ ضطیبى اغلی حولًٍمل
زض سبلّبی اذیط ثِفٌَاى اغلیتطیي فبهل زض سبذت هسبوي رسیس هحسَة هیضَز ٍ اوخط هسبوي رسیس ثب الگَیی
هتفبٍت اظ سبیط هسبوي زض حَالی ایي ضطیبى احساث گطزیسُاًس.

Donovana and Gkartzios

( ،)2014زض هغبلقِای
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تحت فٌَاى ثطًبهِضیعی هسىي ضٍستبیی ثیبى وطزُاًس وِ هفَْم ثَمهحَضی هیتَاًس فطغتی رسیس ثطای ثطلطاضی
اضتجبط ثیي ثیٌص ،فطٌّگ ٍ فول هطتطن زض هَضز تَسقِی هسىي اضائِ زّس .زض ایي ظهیٌِ ،اضتجبط ثیي ظیجبییضٌبسی
سٌتی ،اهىبًبت ثَهی ٍ ّوچٌیي ًمص حىَهت هسًؾط هیثبضس.

Alinaghipour and Pourramezan

( ،)2014زض

پژٍّطی ثِ اضظیبثی احطات ارطای عطح ّبزی ثط تَسقِی وبلجسی سىًَتگبُّبی ضٍستبیی زض ثرص هطوعی ضْطستبى
ضضت پطزاذتِاًس .یبفتِّبی پژٍّص ًطبى هیزّس وِ ثیطتطیي احطگصاضی عطحّبی ّبزی زض ًؾبضت ثط ًحَُی
سبذتٍسبظ ٍ ثْسبظی ٍ همبٍمسبظی هسبوي ضٍستبیی (هتغیط هسىي) ٍ سپس ثط تسْیل فجَض ٍ هطٍض زض هقبثط
ضٍستبیی (هتغیط هقبثط) ثَزُ ٍ زض سبیط هتغیطّب ،ثْساضت هحیظ ٍ وبضثطی اضاضی تَفیك چٌساًی حبغل ًطسُ ٍ تٌْب
فولىطز هغلَثی زض روـآٍضی ظثبلِ ٍ ًحَُی تَظیـ ٍ هىبىیبثی هٌبست ذسهبت زیسُ هیضَز.

Guanghui et al

( ،)2016زض پژٍّطی تىبهل فولىطزی ظهیي هسىي ضٍستبیی زض چْبض هٌغمِی چیي وِ هطاحل هرتلف غٌقتی
ضسى ضا ثِغَضت هتفبٍت عی وطزُاًس ،هَضزهغبلقِ لطاض زازُاًسً .تبیذ ایي پژٍّص ًطبى هیزّس هٌبعمی وِ سغح
ثبالتطی اظ تَسقِی التػبزی_ارتوبفی ضا زاضا هیثبضٌس (ثٍِیژُ هٌبعمی وِ زاضای هىبىّبی هغلَة یب هٌبست
گطزضگطی ّستٌس) ،تىبهل پسیس آهسُ هیتَاًس ًبضی اظ تغییط زض فولىطز ظهیي هسىي ضٍستبیی ثبضسّ .وچٌیي ایي
پژٍّص ثیبى هیوٌس وِ استبًساضزّبی استفبزُ اظ ظهیي ضا هیتَاى ثب تزعیٍِتحلیل ضًٍس تحَل فولىطزی سبذتبض
ظهیي هسىي ضٍستبیی ایزبز ٍ آیٌسُی عطاحیّبی هسىي ضٍستبیی ضا اضائِ زاز ،)2019( Gallent et al .زض هغبلقِی
ذَز ثِ ضٌبسبیی اٍلَیتّبی هسىي هحلی اظ عطیك ثطًبهِضیعی وبضثطی اضاضی زض هٌبعك ضٍستبیی پطزاذتِاًس .زض
ایي هغبلقِ اضبضُ ضسُ است وِ فطبضّبی ًبضی اظ سطهبیِگصضاى ثِ ایزبز تغییطات گستطزُ زض هٌبعك ضٍستبیی سجت
گطزیسُ است .ثٌبثطایي ،ضطٍضی است زض حَظُّبی تػوینگیطی ثِ اضائِی هحسٍزیت سطهبیِگصضاى زض هٌبعك
ضٍستبیی وِ هَرت ًبثطاثطی زض ثطذَضزاضی اظ هسىي هغلَة ّوِی الطبض هیضَز تَرِ ضَز ٍ ّوچٌیي زٍلت
فٌَاى ًمص تسْیلگط زض ًَسبظی ٍ همبٍمسبظی هسبوي ضٍستبیی ضا ثط فْسُ ثگیطز.

Sartipypour et al

( ،)2019زض

پژٍّص ذَز ثِ اضظیبثی عطح ٍیژُی ثْسبظی ٍ ًَسبظی هسىي ضٍستبیی اظ هٌؾط ضبذعّبی هسىي هغلَة ٍ
پبیساض ضٍستبیی پطزاذتِاًسً .تبیذ پژٍّصً ،طبىگط هَفمیت ًسجی ثطًبهِ زض زستیبثی ثِ اّساف حجبت روقیتی ٍ
پبیساضی تَسقِ ،غطفِهٌسی زض پطزاذتتسْیالت ٍ ثِظیستی ٍ ضضبیتوٌسی شٌّی اظ ٍاحسّبی رسیس ثب اًحطافبتی
رعئی اظ هقیبضّبی هٌترت ثَزُ استٍ .لی ثطًبهِ زض ظهیٌِی هقیبض پبسدگَیی ٍ اًغجبق ثب ًیبظ هتمبضیبى ٍ ًیع زض
ذػَظ هقیبض همبٍهت ٍ ایوٌی ،ثب ًبّنسبظیّبیی هَارِ ثَزُ است .زض ًْبیت ًیع سیبستّبیی ّنچَى عطاحی
هطبضوتهحَض ،اضائِی ًمطِّبی هٌقغف ٍ ثِضٍظضسبًی عطحّبی اظ پیص تقییيضسُ زض ضاستبی پبسدگَیی ثِ
ًیبظّبی ظیستی ٍ هقیطتی ٍ اٍلَیتثرطی ثِ ضٍیىطز تَاًوٌسسبظی ارتوبفبت هحلی ضٍستبیی ،تطسیس ًؾبضت ثط
ًبؽطاى ٍ تغییطات ًمطِای پس اظ ارطا ثِ هٌؾَض اضتمبء سٌس ٍ سبظٍوبضّبی عطح ٍیژُ پیطٌْبز ضسُ است.
ضٍش تحمیك زض پژٍّص حبضط آهیرتِ ثب ضٍیىطز ووی-ویفی ثَزُ وِ اظ ًؾط ّسف وبضثطزی ٍ اظ ًؾط هبّیت
تَغیفی -تحلیلی هیثبضس .ربهقِی آهبضی تحمیك ضبهل هسئَالى ٍ وبضضٌبسبى حَظُی هسىي ضٍستبیی زض ثٌیبز
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هسىي اًمالة اسالهی ضْطستبى هبسبل/گیالى ثَزُ است ،وِ حزن ًوًَِ ثب استفبزُ اظ فطهَل وَوطاى تقساز ً 383فط
ثِزست آهسُ ٍ ثب استفبزُ اظ فطهَل اغالح ضسُی وَوطاى ثِ تقساز ً 340فط تملیل یبفتِ است .ثِهٌؾَض تزعیِ ٍ
تحلیل اعالفبت تحمیك زض ثرص ووی اظ ضٍش حسالل هطثقبت رعئی زض ًطمافعاض  Smart-plsاستفبزُ ضسُ است .زض
ذػَظ تقییي حزن ًوًَِ اظ لَافس ذبظ ضٍش حسالل هطثقبت رعئی (هسل استفبزُ ضسُ زض ایي تحمیك) پیطٍی
ضسُ است ،ثِگًَِای وِ حزن ًوًَِی هَضز ًیبظ زض هسلسبظی ضٍش حسالل هطثقبت رعئی ثِعَض لبثل هالحؾِای
وَچىتط اظ ضٍش هقبزالت سبذتبضی هجتٌی ثط وَاضیبًس است .زض ایي ضٍش وِ یىی اظ رسیستطیي لَافس اًتربة
حزن ًوًَِ ضا زاضز لَافسی ضا پیطٌْبز هیوٌس وِ حزن ًوًَِ ثبیس ثطاثط یب ثعضگتط اظ ایي هَاضز ثبضس :ثطاثط تقساز
ضبذعّبی سبظُای وِ زاضای ثیطتطیي تقساز هقطفّبی تطویجی است؛ زُ ثطاثط ثیطتطیي تقساز هسیطّبی سبذتبضی
وِ ثِ یه سبظُی ذبظ زض هسل هسیطی زاذلی ذتن هیضَز

)2015:23

ّ .(Taherizadeh,وچٌیي زض ثرص ویفی

تحمیك ثب هطارقِ ثِ ضٍستبّبی ضْطستب ى هبسبل ٍ ثطضسی هسبوي ایي ضٍستب ثِ تحلیل احطات ثطًبهِضیعی ٍ
سیبست گصاضی هسىي ضٍستبیی پطزاذتِ ضسُ است .لبثل شوط است وِ ثب تَرِ ثِ تقساز ظیبز ایي ضْطستبى سِ ضٍستب
ثب الگَّبی هرتلف وَّستبًی (ضبلوبء) ،وَّپبیِای (هطویِ) ٍ رلگِای (زضذبًِ) ثِفٌَاى ًوًَِ هَضز هغبلقِ اًتربة
گطزیسُاًس .هؤلفِّب ٍ ضبذع ّبی هَضز اضظیبثی زض ثرص ووی ٍ هسل حسالل هطثقبت رعئی ثِ ضطح رسٍل ضوبضُ
 1هیثبضس.
رسٍل ( :)1هؤلفِّبی تأحیطگصاض ثط ثطًبهِضیعی ٍ سیبستگصاضی هسىي ضٍستبیی
هؤلفِّبی اغلی

گَیِّب

التػبزی )(Economical

هتَسظ لیوت هسىي  ،E1هتَسظ لیوت هسىي ثِ زضآهس ذبًَاض  ،E2هتَسظ لیوت احساث یه
هتط ثٌبی هسىًَی  ،E3عَل زٍضُی سبذت ٍاحسّبی هسىًَی  ،E4هحطٍهیت ٍ زضآهس ون
ضٍستبًطیٌبى .E5

ووی )(quantitative

هسبحت ظهیي ٍ سغح ظیطثٌبی ٍاحس هسىًَی  ،Q1هسبحت فضبّبی ظیستی ٍ هقیطتی  ،Q2زٍام
هػبلح  ،Q3زٍام سبظُای  ،Q4تطاون ًفط ٍ ذبًَاض زض ٍاحس هسىًَی  ،Q5تطاون عجمبتی ٍاحس
هسىًَی  ،Q6تطاون اتبق زض ٍاحس هسىًَی .Q7

ویفی )(Quality

پالى هسىي ٍ ضٍاثظ فضبیی آى ٍ ،Qu1ضقیت تْیِی عجیقی  ،Qu2تَرِ ثِ الگَی وْي ٍ سٌتی
هٌغمِ  ،Qu3اًقىبس اضظشّبی فطٌّگی  ،Qu4ایزبز ّوجستگی ارتوبفی .Qu5

ظیطسبذتی-تسْیالت

ثطذَضزاضی اظ اهىبًبت آسبیطی-ذسهبتی  ،IF1ثطذَضزاضی اظ اهىبًبت ثْساضتی ٍ زفـ فبضالة

)(Infrastructure-Facilities

 ،IF2ثطذَضزاضی اظ تسْیالتی ّوچَى ثطق ،آة ،گبظ ٍ تلفي .IF3

هحیغی-اللیوی

ضىل ظهیيضٌبسی  ،EC1زهب ٍ ضعَثت  ،EC2تبثص آفتبة  ،EC3ثبضش ثبضاى ٍ ثطف .EC4

)(Environmental-climatic
Source: Documentary studies of authors, 2020.

مثاوی وظزی
ثبفت وبلجسی ضٍستبّب فالٍُ ثط زذبلت هستمین افطاز ربهقِ اظ فَاهل هحیغی ًیع تأحیط هیپصیطًس .ضست تأحیطگصاضی
ایي فَاهل گبُ ثٍِاسغِی تَاًبییّبی اًسبًی وبّص هییبثس ٍلی ّوَاضُ تأحیطات ذَز ضا ثط ضىلثٌسی وبلجس ٍ
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سبظهبى فضبیی ضٍستب حفؼ هیوٌس .ثٌبثطایي ذػَغیبت وبلجسی ضٍستبّب تحت تأحیط زٍ گطٍُ ولی فَاهل هطتجظ ثب
هحیظ یب عجیقت ٍ اًسبى ضىل هیگیطز .زض ایي ضاستب ،ضٍستبّب تىبهل ٍ تَسقِی ذَز ضا عی زٍ فطایٌس هجتٌی ثط
حطوت عجیقی یب اضگبًیه ٍ ثطًبهِضیعی اظ پیص اًسیطیسُ ضسُ زًجبل هیوٌٌس .زض ضىل ًرست ،ضٍستبّب ثط اسبس
تقبهل ثیي فَاهل عجیقی ٍ اًسبًی ضىل هیگیطًس ٍ تىبهل هییبثٌس .زض ایي ضىل گطچِ ثطًبهِای ضجیِ آًچِ زض زٍضُ-
ی هقبغط زض ازثیبت ثطًبهِضیعی ضٍستبیی زضن هیضَزٍ ،رَز ًساضز ٍلی اًسبىّب ثط اسبس تزطثِ ٍ ذطز روقی،
ضٍستبّب ضا ثِگًَِای وِ ًیبظّبی آىّب ضا تأهیي سبظز ،ضىل هیزٌّس .زض همبثل حطوت تىبهلی ضٍستبّب ثط اسبس
ثطًبهِضیعی التساضگطایبًِ ،زاضای تفبٍتّبیی اسبسی ثب الگَی تىبهل عجیقی است .زض الگَی هجتٌی ثط ثطًبهِضیعی،
تَسقِ ضٍستبّب هجتٌی ثط ضٌبذت ًیبظّب ،ضفبیت وویبت هغلَة فضبیی ثطای تأهیي ًیبظّب ،ربهـًگطی ضطایظ ٍ
ًیبظّب ٍ ًگطش ثِ آیٌسُی ضٍستبّب اًزبم هیضَز .استفبزُ اظ ایي وویبت گطچِ هیتَاًس ثِ تأهیي ًیبظّبی ضٍستبّب
ووه ًوبیس ٍلی گبُ زض ًمغِ همبثل ذَاست ٍ توبیل ارتوبفی ضٍستبییبى ٍ ضطایظ هغلَة ظیستهحیغی ضٍستبّب
لطاض هیگیطز ) .(Malekhosseini and Dargahi, 2011:160اظ عطفی ،هْنتطیي هطرػِی هسىي ضٍستبیی وِ آى ضا اظ
هسىي ضْطی هتوبیع هیسبظزّ ،وبٌّگی ثب فولىطز ظیستی ٍ هقیطتی است .زض ضٍستبّب هسىي ضوي پبسرگَیی ثِ
ًیبظ سىًَت ،وبضوطز تَلیسی ًیع زاضز ٍ ثرص لبثل تَرْی اظ ًیبظّبی هقیطتی ضٍستبییبى زاذل ذبًِ تَلیس هیضَز،
ثٌبثطایي حلمِای اظ ًؾبم تَلیسی ضٍستب ضا ًیع زضثط هیگیطز )ّ .(Boshagh et al, 2014:132وچٌیي ،هسبوي ضٍستبیی ثِ
فلت ٍرَز تٌَؿ فطٌّگی ،ه َلقیت رغطافیبیی هتفبٍت ٍ سغح التػبزی ذبًَاضّبی ضٍستبیی زاضای تٌَؿ ثبالیی ثَزُ
وِ ایي تٌَؿ ثط ویفیت هسىي ٍ ظًسگی سبوٌبى آى هؤحط هیثبضس

( Yang et al, 2010:36 Alnsour and Meaton,

 .)2014:66زض هسبوي ضٍستبیی ًمصّبی ظیستی ٍ تَلیسی زض تساذل ثب یىسیگط لطاض زاضًس وِ تمَیت ٍ یب تضقیف
ّط یه اظ ایي ًمصّب هیتَاًس ظهیٌِ ی پَیبیی ٍ یب ثطفىسً ،بثسبهبًی ٍ اغتطبش زض وبضوطز هسبوي ضٍستبیی ضا ثِ
زًجبل آٍضزُ ٍ ًَؿ ظًسگی ٍ ضیَُی هقیطت ضٍستبییبى ضا زگطگَى سبظز

(Ghasemi Ardahae and Rostamalizadeh,

) .2012:76ثِعَض ولی ًیع ثب تَرِّ ثِ اّویّت ضٍستبّب ٍ ًمص تقییي وٌٌسُای وِ زض تَسقِی التػبزی ،ارتوبفی ٍ
اهٌیت هلّی ایفب هی ًوبیٌس تأهیي هسىي هٌبست ضٍستبیی ٍ ثطعطف ًوَزى هطىالت هَرَز زض ایي ظهیٌِ اّویّت
ذبغی هییبثس

)2011:145

 .(Rezvani,ثِهٌؾَض اضائِی ثطًبهِّب ٍ عطاحیّبی هٌبست زض ثرص هسىي ضٍستبیی،

آگبّی اظ ضطایظ هحیغی ،التػبزی ،ارتوبفی ٍ فطٌّگی ّط هٌغمِ ضطٍضتی ارتٌبةًبپصیط هیثبضس ).(Leng, 2012:69

فسم آگبّی اظ ضطایظ هرتلف ّط هٌغمِ ،ارطای یىٌَاذت عطحّب زض ثطًبهِضیعی هسىي ضٍستبیی ٍ تملیس اظ
الگَّبی هسبوي ضْطی ،هَرت احطات هٌفی هتقسزی اظرولِ ثیَّیتی وبلجسی ضٍستبّب هیگطزز.
معزفی محذيدٌی مًرد مطالعٍ
ضْطستبى هبسبل ثب هسبحت  633ویلَهتطهطثـ زض ضوبل غطثی استبى گیالى ٍالـضسُ ٍ اظ سوت ضوبل ثِ ضْطستبى
ضضَاًطْط ٍ اظ رٌَة ٍ ضطق ثِ ضْطستبى غَهقِ سطا ٍ اظ غطة ثِ ضْطستبى ذلربل اظ استبى اضزثیل هحسٍز
هیضَز .ضْطستبى هبسبل اظ ًؾط هَلقیت رغطافیبیی ثیي  48° 43تب  49° 43عَل ضطلی ٍ  37° 15تب  37° 29فطؼ
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ضوبلی ٍالـ است .عجك تمسیوبت ازاضی-سیبسی ،هبسبل زاضای  2ثرصً 2 ،مغِی ضْطی 4 ،زّستبى ٍ  98آثبزی
هیثبضس .ثرص هطوعی اظ  2زّستبى حَهِ ٍ هطوعی ٍ ثرص ضبًسضهي اظ  2زّستبى ضبًسضهي ٍ ضیدًطیي
تطىیلضسُ است .ضْط هبسبل ثِفٌَاى هطوع ضْطستبى زض ثرص هطوعی لطاض زاضز ٍ ضْط ثبظاض روقِ هطوع ثرص
ضبًسضهي هیثبضس .اظ تقساز  98ضٍستبی ایي ضْطستبى  86ضٍستب زاضای سىٌِ ٍ  12ضٍستب ذبلی اظ سىٌِ هیثبضس .زض
ایي تحمیك ضٍستبّبی هَضزثطضس ی ضْطستبى هبسبل اظ سِ الگَی وَّستبًی (ضبلوبء) ،وَّپبیِای (هطویِ) ٍ رلگِای
(زضذبًِ) اًتربة ضسُاًس .ضٍستبی ضبلوبء زاضای ً 328فط روقیت ،ضٍستبی هطویِ ً 7330فط روقیت ٍ ضٍستبی
زضذبًِ ً 2561فط روقیت هیثبضس.

ضىل ( :)1هَلقیت رغطافیبیی ضٍستبّبی هَضزهغبلقِ
Source: Authors, 2020.

یافتٍَای تحقیق
ارسیاتی مؤلفٍَای تأثیزگذار تز تزوامٍریشی ي سیاستگذاری مسکه ريستایی در شُزستان ماسال
الف) آسمًن پایایی ي ريایی مذلَای اوذاسٌگیزی
زض ضٍش حسالل هطثقبت رعئی ( )PLSثبیس پبیبیی هتغیطّب هحبسجِ ضَز .ضطیت سٌتی ثطای ثطضسی پبیبیی هتغیطّب
ضطیت آلفبی وطًٍجبخ است .اهب چَى ایي ضطیت ووی سرتگیطاًِ است ،زض تحمیمبتی وِ اظ هقبزالت سبذتبضی
هجتٌی ثط ٍاضیبًس استفبزُ هیوٌٌس ،هی تَاى اظ ضطیت تطویجی ًیع استفبزُ ًوَز .تفبٍتی ًساضز وِ اظ وسام ضطیت
استفبزُ هیضَز زض ّط غَضت همساض لبثل لجَل ثطای ایي زٍ ضطیت حسالل  0/7است .زض ایي تحمیك ّط زٍ ضطیت
آلفبی وطًٍجبخ ٍ ضطیت تطویجی ثطای ثطضسی پبیبیی هتغیطّب هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ است.
رسٍل ( :)2ذطٍری الگَضیتن  PLSزض آظهَى پبیبیی هسلّبی اًساظُگیطی
آلفبی وطًٍجبخ

ضطیت تطویجی

0/809526

0/748312

E

0/711547

0/782309

Q

0/751137

0/739814

Qu

0/783429

0/751366

IF
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0/738291

0/792258

FC

Source: Research findings, 2020.

ّوبىعَض وِ زض رسٍل ضوبضُ  2هطرع است همبزیط آلفبی وطًٍجبخ ٍ ضطیت تطویجی ثطای توبهی هتغیطّب ثبالتط اظ
 0/7است وِ ثِ هقٌی پبیبیی هٌبست هتغیطّب است.

ضىل ( :)2آظهَى پبیبیی هسلّبی اًساظُگیطی (ثبض فبهلی)
Source: Research findings, 2020.

ّوبىعَض وِ زض ضىل ضوبضُ  2لبثل هطبّسُ است ،توبهی هؤلفِّب زاضای ثبض فبهلی ثبالتط اظ همساض حساللی 0/7
ّستٌس وِ ثیبًگط پبیبیی هٌبست هؤلفِّب استّ .وچٌیي ثطای اضظیبثی ضٍایی زض هسلّبی حسالل هطثقبت رعئی ثبیس
ّن ضٍایی ّوگطا ٍ ّن ضٍایی افتطالی ضا هَضز هحبسجِ لطاض زاز .زض ضٍش حسالل هطثقبت رعئی اظ هتَسظ ٍاضیبًس
استرطاد ضسُ ( )AVEثطای هحبسجِ ضٍایی ّوگطا استفبزُ هیضَز .همساض حساللی ثطای ضٍایی ّوگطای هٌبست ثطای
ّط هتغیط  0/5است (رسٍل ضوبضُ ّ .)3وچٌیي ثطای ثطضسی ضٍایی افتطالی هؤلفِّب ثبیس اظ رصض هتَسظ ٍاضیبًس
استرطاد ضسُ ثطای ّط هتغیط استفبزُ ًوَز .هحبسجِی رصض هتَسظ ٍاضیبًس استرطادضسُ ثطای ّط هتغیط ثِ ضٍش
زستی هی ثبضس (رسٍل ضوبضُ  ٍ )3رصض ثِزست آهسُ ثبیس اظ ضطیت ّوجستگی آى هتغیط ثب سبیط هتغیطّب ثیطتط
ثبضس.
جذيل ( :)3ريایی َمگزایی متغیزَا (متًسط ياریاوس استخزاج شذٌ) ي جذر متًسط ياریاوس استخزاج شذٌ
رصض AEV

AEV

0/844790

0/713671

E

0/804561

0/647318

Q

0/849982

0/722469

Qu

0/811328

0/658253

IF

0/755927

0/571426

FC

Source: Research findings, 2020.

رسٍل ضوبضُ ً 3طبى هیزّس همساض هتَسظ ٍاضیبًس استرطادضسُ ثطای هتغیطّبی اغلی ایي تحمیك ثیي ٍ 1/000
 0/571است وِ اظ همساض حساللی  0/5ثیطتط است وِ ًطبًگط ضٍایی ّوگطایی هٌبست هتغیطّب استّ .وچٌیي زض

ارسیابی هؤلفههای تأثیزگذار بز بزناههریشی772 ...

ثطضسی ضٍایی افتطالی هتغیطّب وِ ثِفٌَاى ضٍایی تمبعقی هتغیطّب ّن یبز هی ضَز ،ثبض فبهلی ّط گَیِ (هتغیط آضىبض)
ثب سبظُی ذَز (هتغیط پٌْبى) ،ثبیستی حسالل  0/1ثیطتط اظ ثبض فبهلی آى گَیِ ثط سبظُی زیگط ثبضس .ذطٍریّب زض
ایي ذػَظ ًطبى زاز وِ ثبض فبهلی ّط گَیِ (هتغیط آضىبض) ثب سبظُی ذَز (هتغیط پٌْبى) ،حسالل  0/1ثیطتط اظ ثبض
فبهلی آى گَیِ ثط سبظُی زیگط است.
ًْبیتبً رْت ثطضسی ضٍایی افتطالی ،اظ هبتطیس ّوجستگی هتغیطّبی پٌْبى/سبظُ ٍ رصض هتَسظ ٍاضیبًس استرطاد
ضسُ استفبزُ هیضَز .زض ایي هبتطیس رصض ثِزست آهسُ (رسٍل  )4ربیگصیي افساز لغط هبتطیس هیضَز ،زض ایي
هبتطیس ثبیس افساز رصض ثیطتط اظ ّوجستگی سبظُ ثب سبظُ ثبضس.
جذيل ( :)4ماتزیس َمثستگی ي جذر متًسط ياریاوس استخزاج شذٌ
FC

0/74

Q

E
0/76

E

IF

Qu

0/81

0/45

Q

0/85

-0/08

0/24

Qu

0/90

0/35

0/47

0/31

IF

0/22

0/18

0/04

0/53

FC

Source: Research findings, 2020.

ّوبىعَض وِ زض رسٍل ضوبضُ  4لبثل هطبّسُ است ،همساض رصض هتَسظ ٍاضیبًس استرطادضسُ ثطای توبهی سبظُّب
(هتغیطّبی پٌْبى) اظ ضطیت ّوجستگی آى ثب سبیط سبظُّب ثیطتط است وِ ًطبىزٌّسُی ضٍایی افتطالی هٌبست سبظُّب
(هتغیطّبی پٌْبى) هیثبضس.
ب) آسمًن مذل ساختاری
هسل سبذتبضی هسلی است وِ زض آى ضٍاثظ ثیي هتغیطّبی هىٌَى ٍ ٍاثستِ هَضز تَرِ لطاض هیگیطز .یه هسل
هقبزالت سبذتبضی اظ چٌسیي هسل اًساظُگیطی ٍ فمظ یه هسل سبذتبضی تطىیل هیضَز؛ زض آظهَى هسل سبذتبضی
هقیبضّبی ظیط ضا ثطضسی هیوٌین:


ضبذع ضطیت تقییي ( )R2هتغیطّبی هىٌَى زضٍىظا؛



ضطایت هسیط (ثتب) ٍ هقٌبزاضی آى.

زض ایي ثرص اظ تحمیك ضطایت استبًساضزضسُی هسیطّبی هطثَط ثِ فطضیِّب هَضز ثطضسی لطاض هیگیطز (احطگصاضی
هتغیط هستمل ثط هتغیط ٍاثستِ) .ثطای هحبسجِی ضطایت استبًساضز هسیط ثیي هتغیطّب ثبیس اظ الگَضیتن پیالاس استفبزُ
ًوَز .ضطایت استبًساضزضسُ ثیي هتغیط هستمل ٍ ٍاثستِ ًطبى هیزّس وِ هتغیط هستمل ایي هیعاى زضغس اظ تغییطات
هتغیط ٍاثستِ ضا تجییي هیوٌس .ضىل ضوبضُ  3ضطایت استبًساضز ضسُ هسیطّبی هطثَط ثِ ّط یه اظ فطضیِّب ضا ًطبى
هیزّس.
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شکل ( :)3اثزگذاری متغیزَ/ای مستقل تز ريی متغیزَ/ای ياتستٍ (ضزایة استاوذارد شذٌ)
Source: Research findings, 2020.

ضىل ضوبضُ ً 3طبى هیزّس وِ  5هتغیط اغلی ٍ  24هتغیط فطفی تحمیك ،تأحیط ثطًبهِضیعیّبی هسىي ضٍستبیی زض
هسبوي ضٍستبیی هَضز هغبلقِ ضا  0/903زضغس تجییي هیوٌٌس (ثِ ًؾط  0/097زضغس اظ ٍاضیبًس هطثَط ثِ زیگط
هتغیطّب ثبضس وِ زض ایي تحمیك هَضز ثطضسی لطاض ًگطفتِ است)ّ .وچٌیي ثیطتطیي احطگصاضی زض ثیي هؤلفِّبی هَضز
ثطضسی ثطًبهِضیعی هسىي ضٍستبیی ثط هسبوي ضٍستبّبی هبسبل هطثَط ثِ هؤلفِّبی التػبزی ،ووی ٍ ظیطسبذتی-
تسْیالت ثِ تطتیت ثب اهتیبظ  0/652 ٍ 0/811 ،0/856هیثبضسّ .وچٌیي زض هسل پیالاس رْت ثطضسی هقٌیزاضی
ضٍاثظ ثیي هتغیطّب یقٌی هقٌی زاض ثَزى احطگصاضی هتغیطّ/بی هستمل ثط هتغیطّ/بی ٍاثستِ اظ همساض آهبضُی ثِ زست
آهسُ اظ ذطٍری هسل استفبزُ هیضَز .ثِگًَِای وِ همساض آهبضُی ثعضگتط اظ  1/96ثطای هقٌیزاضی زض سغح 95
زضغس ٍ همساض آهبضُی ثعضگتط اظ  2/58ثطای هقٌیزاضی زض سغح  99زضغس اعویٌبى هَضز لجَل هی ثبضس (ضىل
ضوبضُ .)4

شکل ( :)4آسمًن مذل ساختاری
Source: Research findings, 2020.

ارسیابی هؤلفههای تأثیزگذار بز بزناههریشی772 ...

همساض آهبضُ زض هسل تحمیك ثطای هتغیطّب ًطبى هیزّس وِ اظ  24هتغیطی وِ احطگصاضی آًْب ثط هتغیط ثطًبهِضیعی
هسىي ضٍستبیی ضْطستبى هبسبل هَضز ثطضسی لطاض گطفتِ 19 ،هتغیط زاضای اضظش آهبضُی ثبالتطی اظ  2/58ثَزُ ٍ زض
سغح اعویٌبى  99زضغس ضاثغِی هتغیطّبی هَضز ثطضسی هقٌیزاض هیثبضسّ .وچٌیي  5هتغیط هطثَط ثِ ضبذع ویفی
زاضای اضظضی ووتط اظ  1/96ثَزُ ٍ ضاثغِی هقٌبزاضی هطبّسُ ًویگطزز .زض رسٍل  ٍ 5ضىل ضوبضُ  4وِ هطثَط ثِ
ًتبیذ هسل است ،آًچِ وِ هْن است همساض آهبضُی هتغیطّب ٍ زض ٍالـ همساض آهبضُی احطگصاضی هتغیط هستمل ثط هتغیط
ٍاثستِ است .ضٍاثغی وِ زض آى همساض آهبضُی ثِزست آهسُ ثعضگتط اظ  1/96ثبضس ،تأییس هیضًَس ٍ ضٍاثغی وِ همساض
آهبضُی آىّب ووتط اظ  1/96ثبضس هَضز تأییس ٍالـ ًویضًَس.
رسٍل ( :)5آظهَى هسل سبذتبضی (ضطایت هسیط هیبًگیي ،اًحطاف هقیبض ،همبزیط تی)
ًتبیذ آظهَى

آهبضُی تی

اًحطاف هقیبض

ضطایت هسیط

تأییس

11/374128

0/057135

0/856219

E->RHP

تأییس

9/515381

0/037518

0/811475

Q->RHP

ضز

1/144735

0/060814

0/326154

Qu->RHP

تأییس

7/451384

0/041279

0/652578

IF->RHP

تأییس

6/193577

0/042160

0/609376

FC->RHP

Source: Research findings, 2020.

ج) آسمًن کیفیت مذلَای اوذاسٌگیزی ي ساختاری
یىی زیگط اظ آظهَىّبی اضظیبثی هسل اًساظُگیطی اًقىبسی ،آظهَى ثطضسی ویفیت آى است وِ ثِهٌؾَض سٌزص افتجبض
اضتطان استفبزُ هیضَز .چٌبًچِ همساض  1-SSE/SSOکٍ در ياقع َمان  CV,comهطثَط ثِ ضىل  5است ،هخجت ثبضس،
ویفیت اثعاض اًساظُگیطی هٌبست است .ایي ضبذع زضٍالـ تَاًبیی هسل هسیط ضا زض پیصثیٌی هتغیطّبی هطبّسُپصیط
اظ عطیك هتغیط پٌْبى هتٌبؽطضبى هیسٌزس .ضىل ضوبضُ  5آظهَى ویفیت هسلّبی اًساظُگیطی ٍ سبذتبضی ضا ًطبى
هیزّس.

شکل ( :)5آسمًن کیفیت مذلَای اوذاسٌگیزی ي ساختاری
Source: Research findings, 2020.
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ثب تَرِ ذطٍری الگَضیتن  PLSوِ زض ضىل ضوبضُ  ٍ 5رسٍل ضوبضُ  6اضائِ ضسُ است ٍ همبزیط هخجتی ضا ًطبى
هیزٌّس ،هیتَاى گفت وِ همبزیط هحبسجِضسُ زض حس ثبالیی لبثللجَل هیثبضٌس .زض ًتیزِ هسل اًساظُگیطی اظ ویفیت
ذَثی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ هسل تَاًبیی پیصثیٌی ضا زاضاست.
جذيل ( :)6خزيجی آسمًن کیفیت مذلَای اوذاسٌگیزی ي ساختاری
1-SSE/SSO

هؤلفِّب

0/245379

E

0/094416

Q

0/152385

Qu

0/170451

IF

0/109366

FC

Source: Research findings, 2020.

د) مذل کلی آسمًن ساختاری تا ريیکزد حذاقل مزتعات جشئی
زض هسلسبظی حسالل هطثقبت رعئی ،ضبذػی ثِ ًبم ًیىَیی ثطاظش 1پیطٌْبز ضسُ است .ایي ضبذع ّط زٍ هسل
اًساظُگیطی ٍ سبذتبضی ضا هسًؾط لطاض هیزّس ٍ ثِفٌَاى هقیبضی ثطای سٌزص فولىطز ولی هسل ثِوبض هیضٍز .ایي
ضبذع ثِغَضت هیبًگیي  ٍ R2هتَسظ همبزیط اضتطاوی هحبسجِ هیضَز:
̅̅̅̅; Gof

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√

حسٍز ایي ضبذع ثیي غفط ٍ یه ثَزُ ٍ سِ همساض  0/36 ٍ 0/25 ،0/01ضا ثِ تطتیت ثِفٌَاى همبزیط ضقیف،
هتَسظ ٍ لَی ثطای  GOFهقطفی ًوَزُاًس .هتَسظ همبزیط اضتطاوی ایي هسل  ٍ 0/769هیبًگیي

R2

ثطاثط ثب 0/354

استًْ ،بیتبً ضبذع  GOFایي هسل همساض  0/522ثِ زست آهسُ است وِ اظ هغلَثیت ولی هسل حىبیت زاضز.
تحلیل کیفی اثزات تزوامٍریشی ي سیاستگذاری مسکه ريستایی در شُزستان ماسال
ثط اسبس هطبّسات هیساًی اظ ضٍستبّبی هَضز هغبلقِ ٍ هػبحجِ اظ سبوٌبى آًْب هیتَاى فٌَاى وطز وِ
سبذتٍسبظّبی رسیس ثط هجٌبی عطحّب ٍ افتجب ضات افغبضسُ زض ضاستبی ًَسبظی ٍ همبٍمسبظی هسبوي ،ثبفج تطبثِ
ثیصاظاًساظُی هسبوي ضٍستبّبی هَضز هغبلقِ ثب هٌبعك ضْطی ،ثیَّیتی ضٍستبّب ٍ ّوچٌیي وبّص حس تقلك
هىبًی زض ضٍستبًطیٌبى گطزیسُ است .ایي اهط ًبضی اظ سیبستّبی توطوعگطا ٍ اضائِی الگَّبی هسىي ضٍستبیی
ثطای توبهی هٌبعك ثسٍى تَرِ ثِ ٍیژگیّبی هحیغی-رغطافیبیی ،فطٌّگی-ارتوبفی ٍ التػبزی ّط هٌغمِ هیثبضس
وِ زض ضْطستبى هبسبل هَرت ثبفج سَق یبفتي ثٌبّبی رسیس ثِ سوت َّیت غیطظهیٌِای ٍ هٌغمِای گطزیسُ است.
چٌبًچِ ثطضسی هسبوي سِ الگَی هرتلف ضٍستبّب (وَّستبًی ،وَّپبیِای ٍ رلگِای) زض ایي ضْطستبى ًطبى
هیزّس وِ اضائِی الگَی هسىي ضٍستبیی ًیبظ ثِ ثطًبهِضیعی زلیك ٍ رعئی زض اثقبز هرتلف زاضز وِ زض ثطًبهِّب ٍ

1. GOF
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سیبستّبی هَرَز ایي هقیبضّب زیسُ ًویضَز .ثِفٌَاى هخبل زض هٌبعك رلگِای ثب تَرِ ثِ ضعَثت ثبال ًیبظ ثِ
ثبظضَّبی ظ یبز ٍ زض هٌبعك وَّستبًی ثب تَرِ ثِ سطزی َّا ٍ ضعَثت ون ًیبظ ثِ ثبظضَّبی ون هیثبضس؛ زضحبلیوِ
ضىل غبلت هسبوي رسیس زض الگَّبی هرتلف یىسبى هیثبضس.
اظ عطفی الگَی رسیس سبذتٍسبظ هسىي ضٍستبیی زض لیبس ثب الگَی سٌتی ٍ گصضتِ زاضای ًَفی ًبٌّزبضیّبی
فیعیىی ٍ وبلجسی است .زض ٍّلِی اٍل ًبٌّزبضیْبی وبلجسی ظهیٌِی تغییط ٍ تحَل زض وبضوطز چٌسگبًِی هسبوي
ضٍستبیی ٍ گطایص ثِ ته وبضوطزی ضا ثِزًجبل زاضز وِ ایي ذَز ًیع ثِ ًَفی هَرت اذتالل زض ظهیٌِّبی ضضس
التػبزی ذبًَاض هبًٌس اًزبم فقبلیتّبی وطبٍضظی ،غسهبت هبلی ثِ ثرص زاهساضی ٍ ثطچیسى ثطذی فقبلیتّبی
التػبزی ٍ غٌقتی ّوبًٌس غٌبیـ زستی ضا هٌزط ضسُ است .زض هٌبعك رلگِای (ضٍستبی زضذبًِ) وِ اوخطاً زاضای
ضغل وطبٍضظی هیثبضٌس ٍ هحل وبض ثب فبغلِ اظ هحل سىًَت هیثبضس الگَی فَق تب حسٍزی لبثل پصیطش است.
اهب زض ضٍستبّبی وَّستبًی (ضبلوبء) وِ غٌبیـزستی یىی اظ هْنتطیي فقبلیتّب هیثبضس ،رساسبظی فضبی ظیستی ٍ
هقیطتی هَضز لجَل سبوٌبى ًویثبضس.
ثطّن ظًٌسگی فضبی ارتوبفی-فطٌّگی یب ثِ فجبضت زیگط ایزبز ذلل زض ضًٍس حبون ثط ضفتبضّب ٍ تقبهالت فطٌّگی
ٍ ارتوبفی ذبًَاضّبیی وِ السام ثِ ًَسبظی هسىي ذَز ثط پبیِی الگَی رسیس زض ضٍستبّب ًوَزُاًس ،اظ زیگط آسیت
ّبیی است وِ ثطآیٌس الگَی رسیس سبذتٍسبظ ٍ ًبٌّزبضی وبلجسی ًبضی اظ آى است .زض ثقس هىبًی-فضبیی اظ
حیج افتجبض سىًَتگبُّبی ضٍستبیی ًیع استفبزُ اظ الگَی رسیس سبذتٍسبظ هَرت ضسُ تب زض هیبى اّبلی تفىط
ٍاگطایبًِ ضًٍك ٍ ضست یبثس ٍ ضٍستب ثیطتط هحلی ًبهٌبست تزلی وٌس.
ثب تَرِ ثِ ًتبیذ هسترطد هیتَاى گفت وِ تأحیطات ًبضی اظ ثطًبهِضیعی ٍ سیبستگصاضی هسىي ضٍستبیی زض
ضٍستبّبی ضْطستبى هبسبل ثِ ضطح ضىل ضوبضُ  6هیثبضس.

شکل ( :)6تأثیزات واشی اس تزوامٍریشی ي سیاستگذاری مسکه ريستایی در ريستاَای شُزستان ماسال
Source: Research findings, 2020.
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زض سبذتٍسبظ هسىي ،ثبیس ًیبظّبی هطزم زض اٍلَیت لطاض گیطز .ایٌىِ هسىي ثطای چِ لططی اظ ربهقِ ٍ زاضای چِ
فطٌّگی سبذتِ ضَز ثسیبض هْن است .زض ایي ضاستب ،عطحّبی هٌبست ٍ اثقبز هغلَة هسىي ًطبىزٌّسُی هیعاى
ذَاستّبً ،یبظّب ،افتمبزات ،ثبٍضّب ٍ ضیَُّبی ظًسگی هطزم است .زض ایي ضاستب ،سىًَتگبُّبی ضٍستبیی سغح اٍلیِ
ٍ ثٌیبزی زض سیستن سىًَتی اًسبًی ثِضوبض هیضًٍس .ثٌبثطایي ،ضطٍضی است تب هٌبعك ضٍستبیی ثِفٌَاى سغح اٍلیِی
استمطاض اًسبًی ٍ تأحیطگصاض زض سیستن سىًَتی ٍ هسبوي ضٍستبیی ثِفٌَاى فٌػط تأحیطگصاض ثط تَسقِی ضٍستبّب ٍ
اضتمبی ویفیت ظًسگی ضٍستبًطیٌبى هَضزثحج ٍ ثطضسی ثیطتط ٍ رسیتط لطاض گیطز .ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هفَْم هسىي
زض هحیظ ضٍستبیی ،گستطزُ ٍ پیچیسُ ثَزُ ٍ ضبهل اثقبز هرتلفی هیثبضس؛ وِ فالٍُ ثط پبسرگَیی ثِ ًیبظ سىًَت،
تأهیي اهٌیت ٍ حطین ذبًَاض ،حلمِای اظ ًؾبم تَلیسی ضٍستب ضا ًیع زضثط هیگیطز ٍ ثِگًَِای هتمبثل ثب آى پیًَس
هیذَضز ٍ الگَی آى زض ّط هٌغمِ تحت تأحیط اثقبز هرتلف ارتوبفی-فطٌّگی ،التػبزی ،هحیغی-رغطافیبیی است؛
اظ ایيضٍ ضطٍضی است وِ ثطًبهِضیعی ٍ سیبستگصاضی زض هسىي ضٍستبیی فالٍُ ثط هسًؾط لطاض زازى ٍیژگی
هتفبٍت ضٍستب ًسجت ثِ ضْطّبٍ ،یژگی ّبی ّط هٌغمِ ضا ًیع هَضز تَرِ لطاض زّس .زض ایطاى ،هسىي ٍ وبلجس هٌبست
زض ضٍستبّب ،پس اظ اًمالة اسالهیّ ،وَاضُ تمبضبی هطزم ٍ هسئَالى ٍ زغسغِی زٍلتّب ثَزُ است .ثطضسی
ثطًبهِّبی هرتلف پس اظ اًمالة هؤیس ایي تمبضب ٍ ًطبىزٌّسُی ضًٍس ضٍثِ ضضس ٍ افعایص چطوگیط عطحّبی
ثْسبظی هسىي ٍ اضتمبی هحیظ وبلجسی زض ضٍستبّب است .اهب زض وطَض پٌْبٍضی هبًٌس ایطاى وِ هٌبعمی گًَبگَى
زاضز ،ثب تٌَؿ رغطافیبیی ٍ اللیوی ٍ لَهی ٍ التػبزی ٍ َّیتّبی ذبظ هحلی ٍ هٌغمِایًَ ،ؿ ًیبظّب ٍ وبستیّب
هتفبٍت است .ثب ٍرَز ایي تفبٍتّب ،اعالفبت زلیك زضثبضُی ذػَغیبت وبلجسی ضٍستبّب ٍرَز ًساضز ٍ تب ظهبى
حبضط ،ثطًبهِّبی هٌغمِای تسٍیي ًطسُ است .اظ ایيضٍ سبلّبست ثطًبهِی ثْسبظی وبلجسی ضٍستبّبی وطَض اظ
الگَیی یىسبى تجقیت وطزُ ٍ تفبٍت ثیي استبىّب هحسٍز ثِ تقساز عطحّب ٍ هیعاى افتجبضات است .سبذتبض هتوطوع
ًؾبم ثطًبهِضیعی تَسقِ ٍ لَاًیي آى ًیع زض ایي ضٍیِ ثیاحط ًجَزُ ٍ هبًـ حطوت ثِ سَی هحلیگطایی ٍ هٌغمِای
وطزى سیبستّب ضسُ است .ثطضسی ّبی غَضت گطفتِ زض ضٍستبّبی ضْطستبى هبسبل ًیع ًطبى هیزّس وِ عطاحی
هسبوي سٌتی ٍ لسیوی هتٌبست ثب الگَّبی هرتلف ضٍستبّب (وَّستبًی ،وَّپبیِای ٍ رلگِای) ٍ تحت تأحیط فَاهل
هرتلف هحیغی-رغطافیبیی ،التػبزی ٍ فطٌّگی-ارتوبفی هیثبضس .ثب ایي حبل ،زض هسبوي رسیس تفبٍتی ثیي
الگَّبی هرتلف ضٍستبّب ٍ حتی تفبٍتی ثب سبیط هٌبعك ایطاى ثًِسضت هطبّسُ هیضَز .چٌبًچِ زض چٌس زِّی اذیط،
ثِ زلیل سیبستّبی زٍلت زضظهیٌِی اضائِی ٍامّبی احساث هسىي همبٍم ٍ ضًٍك ثرطیسى ثِ ضٍستبّب ،ضبّس
ترطیت ثٌبّبی سٌتی ٍ تغییطات گستطزُ زض سیوبی آىّب ّستین .ایي تغییطات تب ثساىرب پیص ضفتِ است وِ زض ثطذی
هٌبعك ّیچگًَِ تفبٍتی ثیي ثٌبّبی ضٍستبّبی هَضز هغبلقِ ٍ ثٌبّبی ضْطی ٍ حتی ثٌبّبی سبیط اللینّبی هرتلف
وطَض ٍرَز ًساضز ٍ ّوِ اظ یه ًَؿ هقوبضی ثبًبم هسضى تجقیت هیوٌٌس .ایي ًَؿ سیبستّب فوالً ضٍستبّبی وطَض
ضا ثِ سوتٍسَی سبذتبض رسیسی اظ هسىي ضٍستبیی ّسایت وطزُ ٍ هبّیت ضٍستبّب ضا ثط اسبس فولىطز آىّب
زچبض زگطگًَی لطاضزاز است.

772 ...ارسیابی هؤلفههای تأثیزگذار بز بزناههریشی

 فطٌّگ ٍ ارتوبؿ ثط ضٍستبًطیٌبى ثط، التػبز،ثٌبثطایي ضطٍضی است وِ ثب زضن َّیت هٌبعك ضٍستبیی ٍ تأحیط هحیظ
هجٌبی ایي فَاهل ثِ عطاحی هسبوي السام وطز ٍ اظ تَرِ غطف ثِ اثقبز ووی ٍ همبٍمسبظی هسبوي ثِ سوت
ِ ّوچٌیي ثبیستی ثطًبهِّب ٍ سیبستّبی هسىي ضٍستبیی اظ ضٍیىطز هتوطوع ث.ثطًبهِضیعی چٌسثقسی گبم ثطزاضت
 اظ.هحلی (ثب تَرِ ثِ تفبٍت هٌغمِای ٍ حتی هحلی زض اثقبز هرتلف ضٍستبّب) سَق یبثس-سوت ضٍیىطز هٌغمِای
 ثبظاًسیطی زض سیبست ّبی هسىي ضٍستبیی فالٍُ ثط ایزبز هسىي هغلَة زض ّط هٌغمِ ثبفج حفؼ،ٍایيض
. اضتمبی حس تقلك هىبًی ٍ وبّص هیل هْبرطت اظ ضٍستبّب ثِ ضْطّب هیضَز،ضرػیت ٍ َّیت ضٍستبّب
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