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 چکیده
ور.  ترین زصتو  لاک  ر  ییکیگذاز   تاکم لوو  ههک  ه  شاک  م ترین و شتکص زیست  اک،  یی  زز مه مفهوم محیط

ک  شازیستت  ه اک  مه  محیطاک  لاک  نف  و گکز )ل  یی  زز آلکیندهویژه ر  میک  لوتو اکی  ل  زز یترمکی ل  ه أزین مست

کن  و زقگصکر  صرف شده ر   زیگک  ریگیکه  اک  زنستگررر. چرز ل  زمروزه ازین ز  هرصو رز  م  وند( زز زاای  ویژهم 

گررر. لوتتو  زیرز  نیز ه  یتترخ هرصو رز   زز صتتنکیو نف  و گکز یی  زز زیستت  اکیدز  میایک راک رلک  هرآو ر م ه  محیط

راد و ااوز ه ر صتتدر ز  م اک  حکصتتا زز الکلی  آ  زاای  ویژهزیستت  و آلکیندهل  محیطألوتتو اکی  زیتت  ل  ه  مستت

ر  زین مقکل  نیز  نویستتتندگک   طرزح  و زعاتک  مد  و زلذواکی  متگاف  هرز  لکا  آلکینده اک  نف  و گکز هوره زیتتت .

ن  هر  وش تحقیق ترلیر  مرگ زند.ناوره تویل  اکیدز  ر  صنل  گکز زیرز زیسگ  مسکع  صور  ز صرف طرزح  زلذو  محیط

نفر هوره و هک زیگفکره زز  وش گاول   3101ل  آمک   مقکل  حکضر مرگن  هر لا ( زیت . هکم –تحقیق آمیتگ  زلگوتکا  )لیف  

  مصتکحر  عایق زناکم و ر  هت  لا   هرز  یتنا  مد   اریتتونکم  محقق صرره 52هرا  تک  یتید  ه  زشترکن نیر   هک 

اریونکم  هک  وش صو   و  اک توزیو گررید.  وزی نفر زز ناون  502ز  نسر  ر  هین گیر  صوشت ز  هک  وش ناون یتکصگ 

د  هک نرم ییتأاک هک  وش تحایا عکما  زلگوتتتکا  و د قرز  گرا . رزرهأییمحگوزی  و اکیکی  آ  هک  وش آلفک  لرونرکخ مو ر ت

 32 ز  تویل  اکیدز  رززیسگ  زلذو  محیطنگکیج هت  لیف  حکل  زز آ  هوره ل   تحایا گررید. AMOS و SPSSزازز اک  

ز  ولی  زهگاکع (  شرزیط زمین ؤ. مس1. زلززمک  زیان  و ههدزش   5 یکن   .  یتکل  صدمک 3شترزیط عا  )شتر   هلد ه

. تأیتتیستتک  و 0.  ایاکنیک ز   7ز  ). نذرش و آگکا  مدیرز (  شتترزیط مدزصا 6یتتکز   . ارانگ2. آموزش و یکرگیر   4)

. 33مد  و هاندمد  وزز   نیرو  اک  میک گاز  یتتتیکیتتت  .31. تینولوژ  و عاایتک  ان (   زاررر ) 9تاهیزز  ان   

اک  اک  مدیری  آلکینده. هرنکم 31اک  مدیری  مصتترف موتتگرلک   . هرنکم 35اک  نیک   و ز زیکه  مستتگار هر  وند اروژه

گکیج هت  نزی .  (. حرل  ر  هه  تویل  اکیدز 32زیس  محیط  شرل  گکز و   ز تقکء عاایرر. 34و  ایکمد )  حکصتا (

 وزقو شدند. تأییدلا  نوک  رزر ل  تاکم  زهلکر مد  اک زرزیا  اژوا   مو ر 

  زیرز   مد زیسگ اک  محیطصنل  گکز  تویل  اکیدز   آلکینده :کلیدی هایواژه
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 مقدمه
، ک کتوسعه کشوعوا، بکاساسع دکتن راکاا،هس،، بکسع  س 

، بک، بکتوان ریپذرس،کش کا کتک  کاسکآام ن، کصواتکمیاسن م 

امک ن تک کشعسار کمی ییکا ش کاسکشوععوا، کتن راکشن ک

زانکسکازکم أث، یکاوسبکمتاس .کاشنک کتوسه کپ رنااکفه ل  

بکاقتصععع ،یک کزر عععتی، یکمی  پ رناایک،اکسععع  عععت 

ارزیکجه کا شعععن.کامس ز کمنرسر ک کاسن م اجتمع ییکمی

اس،اایکازکمن اعکاسایکن لکا کتوسعععه کپ رناابکا کینوانکاهس 

 کزر عععتیکمی  لکاقتصععع ،یبکئتسراکم ععع رکیکازکمه 

زر عع ک کلز  کمی  ک.اجتم ییکاوععسکتهنرلکشععن کاسعع 

، یکاخ سکموا،کتوج کجنیکشل  کافع تع کازکآنک،اک،،ع 

ه کتوسک.المللیک کجه نیکقسااکگسفت کاس اافسا،ک کمج معکا 

، یکاقتصعع ،یکان عع نکازکر کسععوک کاتک یکا ر کفه ل  ای

 اسعی ک ک اا تییکمه وتیکقوسکشی سیکازکجمه  کا کای

ا کاشنکجه نکا کطه ه کازکسویک،ریسبکا زکا کا زکازکتنوعک

شعع ،ععنک ک،عع کمی،عع ک کزر عععتیعع  طه هیکاشوسععع  عععت 

یکزننگیک کاق یکا  تک، یکا وعععتسیکااکاسامیعن ،رع 

، یکاف تتیکشنن.ک،اکنت ج کاجسایکاسن م  اشکفسا، کمی

، کفق کا کنق طکموخصیکمین ،ک، ک کاشوسع  عت ازکگون 

شعععن کشع کامس ز کتیع کینوانکمنع طتکافع ت کشعععن ک

 ک،زر  کش ااس،، یکمختلفیکاسایکان  نمی  ک.موعهوانن

من اعکطه هیبکا زکتول نکام ککء،اا،.کازکجمل کزره ریبکمنوععع 

، یکاخ سکطه ه کتوان ریکخو،کااکاسایکانج  کاراک،اکسععع  

، یکازک،سعع ک،ا، کاسعع کش کاراکشعع رنکا کخ طسکفه ل  

، یکاوعععسیکا ک،ل لکفوععع ایکا شعععنکش کازکطسیکفه ل  

طلهیکفسا انکارج ،کشن کاس .کامس ز کا ر ک کاف  مصسیکای

 ،یکاسایکاسععع ننکا ک، یکاقتصعععا ر کفه ل  افزارشکای

، کااک،اکمهسضکجنیکقسااک،ا، کتوسه بکپ رناایکاشوس  ت 

ک ت فعع ک،اار کسعععلعع معع ک کمعع  کازکطسیک،ریسب اسعععع ک 

م اکن  ز، ک کاف  کن لکأ، یکطه هیکااکاسایکتاشوسع  عت 

تقل لکک(.7231زا، ک کیع انیبک)الهع ریکآرنعن کاف کشن  

ک،ا کش ،شکاثساتکتخسرهیکآنکزر ععتیکمی  ، یکآلو،گی

انیکمهقو ک ک،اکا ننکتوسعه کپ رنااکا ک،مسا کاستف ، کازک

، یکمته ، ک کمنیهتکا ک ضعععه  کج مه کجه کتکنولوژی

اف ک کتضعععم اکسعععلع م بکاشعععنک کاق یکا  ک کآرنن ک

چن اکا عتسکا  توع نکامسیکضس ایکموجو،اتکزنن ک ک، 

ا شعععن.کا کین ر کا کاراکموضعععوعک کن زک،اکننسگسفتاکمی

زر ععتیکمی  لکئ، ک کم عع یبکآلو،گی، یکاقتصعع ،جنه 

اس،اایک،سک، یکف  لیبکلز  کاهس مساوطکا کانسژیکسعوخ 

چ کا وعععتسکازکمن اعکانسژیکتجنرنپذرسک کپ  ک کج ریزرنیک

لکئینوانکرکیکازکم  ، یکف ع لیکا ج یکسعوخ  ، کاآن

طواک  رژ کشعععهس، یکخل  کا مه کشعععهس،ع یکامس زک کاع

بکمک اان، ککاصععل شعع نی)شکشععو،ایکاا عع دکمیفزارنن 

 ،ا   اسععتخسا  طه هی یلو  از توسععه  مفهو (.ک7231

 شن  گسفت  ا کش ا اوسی جوامع ،ا تغ  س فسارنن خصوص

 ، یزا ن ،ا ش ااس،ش نخ ععت ا ،ا توسععه   اژ ک.اسعع 

ا ک اس نن مهن ی ا  7173 سع   ،ا انیل  عی   فسان ع 

اسعع .ک او،  اسن م  ر  طسح ر  طهت ، ریارن  ر  ا،نای

 یمل ً ا  ت  قسن ،   ن م  ت  سعی کشل ن ،ا مذشوا  اژ 

 از اقتص ،ی پ اامتس، ی   او، متسا،ی اقتص ،ی توسعه  ا 

 غ س    سععسان  ،اآمن ،اخلیب ن خ لص م زانکتول ن جمل 

 ر فتیی توسععه    توسععه  شننن ته  ا یوامل ینوانا 

   ، ن اسعع ری  جو، ا  ب ارا اسعع .کا  شععن قلمنا،کمی

 ، یتجسا    ننسی   فل ععفی ، یان  ن ،ا ، ریتن قض

 مفهو  ،ا ا زنیسی ا  جه نب سععی  ،ا توسععه  یملی

 فقسب ،مچون ا کم  ئلی اسع سی   جنی توج    توسعه 

 ن اسااسیب ، گ نییب ن  زب تغعذرع ب سعععوء   گسسعععنیی

 جنگب ، بکخوعععون بان،ی ن اسااسب مهع ،ل   اا عععتییب

 خو،ا یعع نییب از بزر عععتیمی   آلو،گی تس ار ععع ب

   اوس اقو  ا  ا،م  ک،ا،ن نژا،پسستیب   گساریقوم  

   شن ختی او  ته ،  اوسب امن   شو،ش نب   زن ن اقو 

   ،مه تیی   تف ،   گوبصل بکگف  زر  بمی   اف 

کاسعع  شععن  منجس المللیا ا   ملی سععیوح ،ا ،مک ای

 توسععه  می له ت ییسصعع ک(.7232کن  ک ک،مک اانب)ملکی

 ،   جه نی جنگ از ، یکاهنسعع   ،ا مین ، صععوات ا 

 موعععکل ت از ایاسکمجموی  سعععسی  ا    شععن پنرناا

 ا ا ن اسااسی ااته طکجه نیب  رژ اع  شلع نب اقتصععع ،ی

 تول ن اس،ن ا ل  متمسشزکشععنک  غنی   فق س شوععوا، ی

 ،ا،  قساا توسععه  ا،نای اا سععسان  ،اآمن   ن خ لصکملی

اسااسیک اقتص ،ی اشن ش  اننشس، می فسض  کچن ا او،نن
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موجبک اسااسی ارا   آ ا، خوا،ن اامغ ن ا  اا ا وععتسی

 م عع ئلی توععنرن ا  شععن.کام  خوا،ن فقس قیهی ن او،ی

 ش  شوععوا، ری ،ا ن اسااسیبکاتی   ا ک ای فقسب چون، 

 متغ س، ی ش ااس، ا ل ریکاو،ننب اقتصععع ،ی اشعععن ،ااای

 توسععه  سععنجش ،ا ی ملکمؤثس تنه  ینوان ا  اقتصعع ،ی

ام نیک کسعععهی نیبکگسفع ک)میمنی قساا موا،کتس،رعن

 من اع پ ر  تقور    اف ت  ا زر تیکمی   (.کاهن7231

 ااای  ا    اس  مسته  اشوس  ت    ف زرکیک کا ولوژر 

(.کاراکاهنک7231)زا،نیبکپس،از،می  کان عع ن طه ه  ا ا

ا کاف ت ک ککپس،از،ک اع کااای کا اکان ععع نک کطه ه کمی

تلفک، یکمختقور کمن اعکف زرکیک کزر عتیک کاشوسع  ت 

ک، یکخ ص، ک کق نونمننیمسته کاس .کطه ه کپ چ نگی

مننیکازکمن اعکآنبکملز کا کخو،کااک،اا،ک کان  نکاسایکاهس 

،ل لکایع ر کقوان اک کالزام تکطه ه کاسععع .کان ععع نکا 

اسخوا،اایکازک،وشک کخس،کخععنا،ا،یکموتفکاسععع ک،اک

، یکزر تیکاکوشنک کم  سکف ک کاساسع کازکس رسکگون ا

ن ،اسع کتخسربکمن اعکطه هیک،اک، اانکگذشت کااکاصل حک

نم رن.کاسعععتف ، کمهقو ک کمیت ط ن کازکمن اعکطه هیکاسایک

ک، یکآتیکمنننسن لکا ضسک کتنا  کاراکاستف ، کاسایکن ل

قسااک،اا،.ک،اکاراکاهععنکیععنالعع کا اکن عععلیکمععنننسکقسااک

،اا،م  کتیق تکا ضسکا رنکا کک(.7237ک)زا،نیبکگ س،می

کی ا ،اکا ک کگ زبکنف اراکنکت ک، کاش ا کنمو،کش کصن رعک

کارتس،اا،ک کمه کی ت اک  ا،مسعع زنن کشوععواککعرازکصععن 

اسعع ک ککیالمللا ا،اخلیک ک،اکسععی ککیانسژکا منهعکتأم

ک72ازککش  کاک  ،اکاا پ ک کآسکیانسژکا ،اصنکمنهعکتأمک23

کینوانا نف ک کگ زک.ک،،نیمکل ااکتوکک ن  ،اصنک،اکخ  ام

ننکم نکری  م ازکمیصول تکشکی ا ،اکس خ کا ک  م ، کا ل

کس  ، ک کغششآف کبری  م شعععکی، بکشو،، ،اا ،ع بکال  

،اککیم پتس شکعرش کصن کیی ،رش ااس،ک،اا،.کا کتوج کا کج 

ازکصععنم تکآنکا کان  نک ککنربکنه نناشس، کنا جه نکامس زکپ

کیاساکی، ئا ک،نه  کاا کالکنرغ فلکاو،ک کا ک ععع رز  می

ک، ون ل مک، وی  ر.کامس ز کپ ل   ا شعک، ب آسعکارش ،شکا

کیاساکیجنکیش کخیسکشنننی،اک،واکمنتوسکمکنن رپوننکآل 

ک  ف  کشکنرآیا کشم اکمک ع رز  ان ع نک کمیکیسعل مت

کیجنکی، ب ااکا کآسععکیافسا،کمج  اکجوامعکصععنهتکیزننگ

که ت ا کتسشکتوانیمک، نن رآل کار.کازکجمل کاشنننیا اس کم

ککیآل ک2SOفسااب کxNOب کذااتکمهلتب کCOب کsHAPک کS2Hب

اسککیسعععوءکمختلفکسات تععأثک،ع نععن رآلع کاراشععع ا کشس،.کا

 کج ننااانکک  رز  میک عت ب گون گونکاشوسعکی، اخش

مقنم تکاجم لیبکم عع ییکنور ععننگ نک،اکاراکا کاراکک،اانن

مق ل کاو کااائ کپ سععخیکم ععتن ک کمتقاکا کاراکسععوا ک

 ک،اک رژا زر تیکمی  ل کأاس کش کا کتوج کا کا،م  کم 

توانکاعع کرعع کالیویکصعععنعع رعکنفعع ک کگعع زکچیونعع کمی

پ رنااک کمن سبک،اکصنه کگ زکارسانک،س ککزر عتیمی  

من ک،اکصعععنه کگ زکمهتنیکاسک،اکا،ام کااه ،کاراک کر ف ؟ک

 لف ک، ریکخوا،نکاو،؟ؤچ کم

ااه ،کک،اکخصوص(ک ک7233)کف  ضی،اکپژ ،ویکش کتوس ک

 کمنرسر کشعععهسیکا کتأش نکاسش اافسرنیک کزر ععتیکمی  

ک،امیقتکنت ج کگسف کش کانج  کگسف بککتوسعععهع کپ رنااب

کزر ععع م ع نکیواملکتأث سگذااک،اکشعععهس، کم نننکمی  

ارزیکشعهسیبکارمنیکشهسیک کاسن م شعهسیبکاملک کنقلک

ک کته  اکشععهسیبکر کی ملکا عع  اکمه کش کتأث سکفزارنن 

ایکاسک،ریسکیواملکسععع زنن کزننگیکشعععهسیک،اا،بکشننعن 

توان ک ک،اکپژ ،وععیکش کتوسعع کمنرسر کشععهسیکاسعع .ک

اساسعععیکااتهعع طک(ک کتیعع کینوانک7233)کشسرمیک،منعع 

ا کک ای ک،سععت زر ععتیکمی  سعع زیکانسژیکا کامن  کاه ن 

میقق نکا  نک،اشعععتننکش کبکانج  کگسف بکتوسعععهع کپ رناا

اع کینوانکرکیکازکااه ،ک،ف کگ ن کزر عععتیکمی  امن ع ک

امن  کان عع نیبکا کچیونییکاسععتف ، کازکمن اعکانسژیبکااای ک

ک، یم تق  ک،اا،.کمنرسر کاخشکانسژیکا کش ،شکآلو،گی

بکنقشکشل نیک،اک،س کر ایکا کتوسه کپ رنااکزر تیمی  

م اکامن  کأنمع رعنک کتوسعععهع کپع رعنااکاعن نکتعارفع کمی

بکامسیکغ سممکاکخوا،نکاو،.کافزارشکانتو اکزر عتیمی  

، یکمن سبکجه کایک کلز  کاتخ ذکس  س گ ز، یکگلخ ن 

کیکا کاشعععنچن اکضعععس اتک،سععع کر اشع ،شکآنک ک، 

اقتصع ،یکا ل تسک،اکشوعوا، یک،اکا  کتوسه بکتوج کاشیسک

اسعتف ، کاه ن کازکانسژیبکسو ک،ا، کشوعوا، کااکا کسعم ک

س زیکآنبکا کش ،شکمنرسر کمصعسیکانسژیک کاه ن  .اسع 

، یکف  لیک کش ،شکتول نکتق ض یکمصسیک،اکاخشکانسژی

م اکامن  کأایبکگ میکمه ک،اکااسعععت یکتگع ز، یکگلخ ن 
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گس،،.کپژ ،شکا ضسبکا کنیسشیکمی وبکمیزر تیکمی  

ث سکآنکااک،اکتیقتکأمس ایکاسکپ  من، یکمصعععسیکانسژیبکت

بکاساسعععیکزر عععتیمی  ا،نایکتوسعععه کپ رنااکازکمننسک

.ک،اکپژ ،وعععیکش کتوسععع کیزرزر نک ک،مک اانکنمع رنمی

زر ععع ک ک(ک کتیع کینوانکاساسعععیکااای کمی  7233)

توسعه کپ رنااکشهسیبکانج  کگسف بکمیقق نکاته اک،اشتننک

ش ک،اکیصعععسکجنرنکپ رناایکشعععهسیکتهنرلکا کر کمه  اک

 .کاگسکا زگ ایکتوسععه کصععسف ًکا کمهن یکتول نکشععن کاسعع

گساریک کاشعنکاقتص ،یکاو، کامس زکاراکمفهو ک،چ اکتغ  سک

م ،ویکشعن کاس .ک،اکمی له کمذشواکسهیکاسکاراکاو، کش ک

کزر  ک،اکارسان، یکتوسه کپ رنااک،اکااته طکا کمی  مؤلف 

مهسفیکشعو،بکش ک،نیکازکآنکاسعتف ، کازکمه  ا، یکتوسه ک

جه کاسش کا کسعم کتهنرلکشععهس، کا کشهس، یکپ رنااک

(کا ک3173 ک،مک اانک)کShenا شن.کپ رنااک،اکشووام نکمی

اازر ایکپ رنااک،اکزم ن کپ رناایکمی  کزر  کتول نکفول ،ک

بکپس،اخت ک کنت رجکتیق تک3177تع کک3117چ اکازکسععع  ک

نوععع نک،ا،کشع ککاخشکآ،اک کفول ،کچ اک،ااایکا اگذاایک

می ییکا کصعواتکصهو،یکاس ک کانتو اکآلو،گیکزر  ک

پژ ،ویکک،ا.ک،،نمی ییکا اگذاایکمی ییکااکافزارشکمی

(ک کتی کینوانک3172 ک،مک اانک)کSchererشع کتوسععع ک

بکزر تیمی  ته اضکا اکا،نایکتوسه کپ رنااکاجتم ییک ک

انج  کگسف بکمیقق نکاته اک،اشععتننکش کا،نایک،فن کگ ن ک

(کخوا، نکSDGsیکتوسعععه کپ رنااکسععع زم نکمللکمتینک)

اههو،کزننگیکمس، بکافزارشکاف  ک کمی فن کازکاراکسعع  ا ک

اع کتوج کا کتهنا،کزر ،یکازکا،نایبکته ملکاجتن بککاسععع .

نع پعذرسکاسععع .کمیققع نکتهع معلکا اک، ک،نیکاجتم ییک

زر عععتیکمی  )مساوطکاع کفقسک کن اسااسی(ک کسععع ک،نیک

)مساوطکاع کشساابکزم اک کآب(کااکتجزر ک کتیل لکشس، بکازک

رع کا رکس،کمهتنیکاسکمصعععسیک کمهتنیکاسکتجعع اتکاسایک

شوواکاستف ، کشنکش ک،سکشنا کا کک766اازر ایکته مل تک،اک

چه اکگس  ک،اآمنکتق عع  کمیکشععونن.کنت رجکنوعع نک،ا،کش ک

پ ی سیکا،عنایکاجتمع ییکاع کطواکشلیکا کاثساتکزر ععع ک

می ییک،مسا کاسعع .کا کاراکا  بکته مل تکا اکشوععوا، ک

ا   اکمتف  تکاس ک کا کا،نایکموخصیکا تییک،اا،.ک،اک

ن ه کا کزم اک کآبکک،سک، کته ملبکشسااکتغ  ساتکشمتسی

، یکا کپسک،اآمنک، یکگس  ااکتجسا کمیکشنن.کاگسکچ کتل ش

 کش ک،اآمنکل ز کاسعع بکام کثس تمننانکاسایکش ،شکا،پ یک

،اکپژ ،وعیکش کتوس ک، یکا وعتسیک،اانن.کاوعسر کا،س 

Klarin(ک کتیع کینوانکمفهو کتوسعععه کپ رناا کازک3172)ک

آغ زکت کم  ئلکمه صسبکانج  کگسف بکمیقتکاته اک،اش کش ک

، یکمفهو کتوسعععهع کپع رنااکازکزم نکمهسفیکآنکا کمسال 

مختلفکتوسعه کاسع ن کاسع .کتوسه کت ارخیکاراکمفهو بک

، ک کمؤس  تکمختلفیکاو،کش ک،اکا  کموع اش کسع زم ن

ایکاصعععو ک کا،نایکآنکتأث سکاع ضعععسکا کشعععنتکاسکاجس

گعذاا،.ک،اکزم نع کتوسعععهع کآنبکاراکمفهو کا کالزام تکمی

و کام کاصکبمه صسکمی  کجه نیکپ چ ن کتیه تکر فت کاس 

ک، کتقسره ًکچن اکموکل تکاجسایکآن کا،نایکاسع سعیک ک، 

ان نکتغ  سکا قیکم نن کاسعع .کا کاراکا  بکاسخیکازکا،نایک

  کشن کاس .کاراکا،نایکا کا زکشعن ک کا،نایکجنرنکتنن

قسااک،ااننک کک3177،اکچع اچوبکا،عنایکتوسعععهع ک،زاا ک

، ریکااکش کاوععسر کاسایکمه از کا کآنکن  زک،اا،بک،اکچ لش

ننسکای سر کش کن کتنه کاسایک،سعععت  ایکا کتوسعععه کپ رنااک

ا شعععنکالک کاسایکزنن کم نننک،اکزم اکن زک، ععع .ک،اکمی

(ک کتی ک3171 ک،مک اانک)کHowesپژ ،وععیکش کتوسعع ک

 کرعع کموا،کیععن کاجسایکزر عععتیمی  ینوانکپعع رععناایک

س  س بکانج  کگسف بکاراکتیق تکاستنل  کنمو،کش کی ملک

مهمیکاسایکاراک ضه  بکین کموفق  ک،اکاجسایکس  س ک

،،نکش کاسع .کاساسعیکسع  عتم ت  کازکا،ا  تکنو نکمی

، یکشععک عع ک،اک،سععت  ایکا کنت رجکمنتخبکسعع  سعع 

ا ک،ل لکیواملکاقتص ،یبکس  سیک کااته طیککزر تیمی  

 کزر ععتیکمی  ، یکاسعع .کته اضکا اکا،نایکسعع  سعع 

ش عع نیکش کاسکتوسععه کاقتصعع ،یکمتمسشزک، ععتننبکفقنانک

 کشک  کزر تیکمی  ، یکانی ز کاسایکاجسایکسع  سع 

،اکاسقساایکااتهع طکاع کذرنفهع نکاصعععلیبکازکجملع کیواملک

،اک،سعععت  ایکا کپ رناایکشل عنیک، عععتننکش کا کن توانیک

ک Mikulcic،اکپژ ،وعیکش کتوس کشنن.می ییکشم کمی

زر ععتیکمی  (ک کتی کینوانکمنرسر ک3171)ک ک،مک اان

ایکاسایکتوسه کپ رناابکانج  کگسف بکمیقق نکا کینوانکپ ر 

اته اک،اشععتننکش کنیسانیکا کا کاشععنک،اکموا،کچیونییکا ک

 کزر ،اکمی  ک، یکان  نیث سکفه ل  تأاناقلکاسع نننک
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 جو،ک،اا،.ک،اکاعع  کاعع ضعععسکامس ز بک،اکاسخیکازکنقعع طک

،ع یکانیه قیکاسایکجلوگ سیکازکاسگوععع کن پذرسیکتلع ش

، یکان عع نیکضععس ایکاسعع .کا کتوج کا کتغ  ساتکفه ل  

 یک،بکن  زمننیزر تیمی  اقل میک کتغ  ساتکاجتم ییک ک

، بک زر ،یکاسایکتوسه کپ رنااکاوسک جو،ک،اا،.ک،اکطو کس 

می له تکتیق ق تیکش کتوسعععه کپ رنااکجوامعکمختلفکااکا ک

کاننبکاسکضس اتایکتجزر ک کتیل لکشس، ا رکس،کچننکاشت 

،ع یکاهنیکتأش نک،اشعععتنن.کزر ععع کن عععلاف کمی  

زر ععع بک ل ن ک کمیت ط ن کمی  ؤان اسارابکمنرسر کم ععع

 ستونکمفهو کتوسه کپ رنااکاس .

 

 هامواد و روش
کطسحکتیقکیه تسشکت ا شکتعیعق کطسحککز نکت   کنوع از

کج مه ک(کاسعع .شمیک–کیف )شکیاشتوعع فکخت  آمکت تیق

ک،اکاخشکشکیآمعع ا کخهسگعع نک7شعععع مععلککیف پژ ،شب .

کی کاشت کمهننسکی، لتک رسراشت کمنکن )اس تکی،انوی ،

کیسعع عع تکآموزشکی لؤ، ک کم،اک،انوععی  ک عع رز  می

ک7،اکمن طتککسانرگ زکاکیشععسش کملکی.کا ئ ع 3شوعوا(ک ک

کبیف ،اکاخشکشکیس گا شن.کا کمننواکنمون یگ ن کشوواکم

ککن  ،اکزمکین ازکآگ ، نکشلکیف ط ک  رزکناارتوسعه کپ »

گلول ک"کیس گانتخ بکشعععنننکش کازکا شکنمون «کیی می

کاراک.ک،انراستف ، کگس،کبیا کاشه عکننسکنن ت کاسعک"یاسف

ک.نننرنفسکانتخ بکگس،ک37اخشبک

ش اشن نکک  ش ملکشلکیپژ ،شبک،اکاخشکشمکیآم اکج مه 

شسش کگ زککسمجموی را،اا کزک71ک   کقساا،ا،کم تقکیاسم

 ککینفسکاسعععمک221نفسک)ک7121تهنا،ک اسعععت نکم زنناانکا

کپژ ،شکیس گ(کاو،.کا شکنمون   نفسکقساا،ا،کم ععتقک111

کیس گصعععواتکنمون  موا،کننسبکاکیا کتوج کا کج مه کآم ا

ا کفسمو ککیاچننمسال کین عععهکیاخوشععع کیس گنمونع 

ازکس کک ر،سککش یطوا نفسکاو،بکاک327شوشسانک کا کتهنا،ک

اوز کک راوز کغسببکشس ک کمسشزکاست نکم زنناانبکنقشک

شس، ک ک،اکمسال کاهنبکا،اااتک اقعکشن ک،اک،سکاوز ککف رااکا

کصوات،ا،.کپخشکپسسون م کا کل خوشع کااکتوکک ر، بک

آنکخوشعع کاو،.کک  ،اکخوشعع ک کا کن ععه کجمهکیتصعع ،ف

کیه پژ ،شکتسشکار،اکاکت ا شکتیقکشع اراع کاکاع توجع 

کانج  کشن کلر، کمسال ک کاوسحکذکیاو، بکط

کریشععن سعع کیاخشکازکپژ ،شکاساکاراک؛یف اخشکشک-الف

ا ککسانبر،اکصعععنه کگ زکاکزر عععتیمی  کیطساواا کالیو

ک  تکنکیس ازکخهسگع نک کاک اگکت انجع  کمصععع اهع کیم

کی.ای.،و نس کافزااکمکس.شک  (ک،اکمیGT)کیگسنن،کتئوا

(MAXqda 2018کانج  کگسف کش کمساالکشنگذاا.)ا زبککی

کشععنگععذااکیمعیعواکیشععنگععذاا کا کیانعتخعع اکی  کیاس

انج  کگسفت کازکخهسگ نبکانج  کشنک کا ککت یمکی، مص اه 

کتعیعل کمکس.شکیف شکل ععانعجعع   کافزاا کنس  کبی.ای.،و ،ا

کسانر،اکصعععنهعع کگعع زکاکزر عععتیمی  کیطساواا کالیو

کااائ کشن.کیمرصواتکمن کپ اا،ا شن ک کاکریشن س 

طساواا ککیسععع زکیآزمو،نک کشمکیاساک؛یاخشکشمک-الف

ن بکشکریشن س کسانر،اکصعنه کگ زکاکزر عتیمی  کیالیو

موا،ککبیمرمن کپ اا،اکبیج مه کآم اک راو، کشع ک،اکک ز عن

ازکش اشن نکشعععسش کگ زککی.کا کننسسعععنجس، آزمونکقسااکای

، بکاطل ی تکآنکا است نکم زنناانکا کپخشکپسسون م ک،اکا

مه ،ل تککیس ش اگ گع  کاعشعععن.کآنکیآ اجمعک ز عموا،کن

، کبک،ا، AMOSنس کافزااکک  (ک،اکمیSEM)کیسععع اخت ا

کیزر تمی  کیشعنکت کااه ،کطساواا کالیوکل  کتیلک رتجز

شععن بکموا،کآزمونکقسااککریشععن سعع کسانر،اکصععنه کگ زکا

 .سنن ای

ک

ککنتایج

 های بخش کیفییافته

میواکاصعععلیکسعععؤال تکپژ ،شککب،اکاخشکش فیکپژ ،ش

مساوطکا کش  شک کاشتو یکیواملکمتأثسک،اکخصوصکااه ،بک

کشعععع خصلفعع ؤم ک  ک،عع  طساایکالیویک،عع یکمساوطکاعع 

انکا کینو توسه کپ رنااک،اکصنه کگ زکارسانکزر عتیمی  

اصعععلیکمفهو کاصعععلیکاو،.کاسایکن لکا کاراکموضعععوعبک،اک

، یکفسییکاسکاس دک، یکاصععلیک کمؤلف مسال کا  بکمقول 

، یک، یکا صععلکازکمصعع اه شنگذاایکا زک کمیوایک،ا، 

یم تک کاشتوععع فیکاع کخهسگع نکشل عنیک کانجع  کپ ل رشک

گس،،.کاسکاراکاسععع دکاسایکانج  کشن، یکمفهومیکااائ کمی

، ک،اکسعععی کاایکا زک کمیوایک،اکمسال کا  بک،ا، شنگذ
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، کموا،اساسیکقسااکجمل ک کیه اتکاسایک،سکر کازکمص اه 

، کاستخسا کگسف ک کشن، یکمفهومیکازکا نوشع کمص اه 

یکاهنیکا کانج  کپ ل رشک کیملکش ،شبکشعععننن.ک،اکمسال 

،،یک کا ک، یکفسییکسععع زم ن، ک،اکق لبکمقول اراکمؤلفع 

مننواکاطم ن نکازکگذاایکشععننن.کا مسکن  اساسععیکم ععت

،،یکمن سععبک،سکر کازکمف ،  ک کمقول تبکمجن،اًکسعع زم ن

، ک، ک ااسععیکشععن؛ک کا کمس اکاراکمقول ا نوشعع کمصعع اه 

 کک، یکاصلیمننواکاس ننکا کاشه عکمنیقیکاسایکمقول ا 

، یکفسییکصعععواتکگسف .کشنگذاایکا زک کمیوایبکمقول 

،ااکپسکازکاننیکمهن شع کر کطهق زمع نیکمتوقفکگس،رعنک

، کا صععلکشن.کچننراکاساسعیک،اا ا کا نوشع کمصعع اه 

،ع یکش فیکپژ ،شک،اکمسال کطواکشلیکازکتیل علک،ا، اع 

کبکشنکمفهومیکا ل  کا صلکشن.233گذاایکشن

، یکا صععلکازکنت رجک، یکاخشکش فیک،اکق لبکر فت ر فت 

کاسععع .ک، ازک،ا، کشعنگعذاایکا کا رکس،کتیل لک کمف ،  

تسراکش اک،اکاراکمسال کشنگذاایکا زکاسعع .کاسکاراکااتناری

اسع دکمف ،  کموعتس کازک اان، یکضععه کااصعع کشنک ک

کشم ا کشن، یکموتس کشم اشکشن.کنت رجکشنگذاایکا زک 

ا ک،سکر کازکیواملکازکننسکخهسگ نبککشععونن مصعع اه شنک

کجععن   فسا انیک،اصععععنکک7کموا،کاساسعععیکقسااکگسفعع .

تسراک، کا کمه ،،نعنگع نکخهسگ نک،اکمصععع اه پع سععع 

چن اک، کپس،از،.ایکا صعععلکازکشنگذاایکا زک،اکمیمقول 

کشرنم ک7،اکشکلکمن کپ اا،ارمیکا صلکازکتیل لکش فیک

ک.،ا، کشن کاس 
 

 

های مدلابعاد و شاخص -1جدول   

)کدگزاری محوری(ابعاد  شاخص)کدگزاری باز(  

، کاسایکگ زاس نیکا کمن طتکصهبکالههوان  زکا کشن س ریکار   رسانیرسالت خدمات   

، یکتقل لکفو اکشهسیش ،شکصنایکار تی    

، ، ک کپ ل روی  گ زاس نیکا کصن رعبکن س گ    

، یکسیکانکجیگ زاس نیکا کج ری    

جمل کمن طتکجنیلیک کشو، ت نیگ زاس نیکا کمن طتکمختلفکشوواکازک  

زر  کس زم نکگ زارزیک کشنتس کتوس ک اانکمی  اسن م   الزامات ایمنی و بهداشت 
 ااتق ءکسی کارمنیک کاهناش 

  زر می  کارمنیک کاجسایکالزام تکاست نناا،، یکمختلفک،ازم ن کاهناش ب

زر  تخص صکاو،ج کش فیکا کامواکاهناش بکارمنیک کمی    

زر  زر  کجه کاف ت کازکمی  ارج ،ک اانکاهناش بکارمنیک کمی    

زر تیمی  ، یکاجتم ییبکق نونیک ک ل  ؤتقور کم  ولیت اجتماعیؤمس   
 ا نتکاقتص ،کاومیک،اکجه کش ،شکمه جستکازکا ست ، کا کشهس، 

 شوچکمهکودکازکشهسکا کا ست 

، جهسانکتخسربکمن اعکطه هیکپسکازکاجسایکپس ژ   

 ا کش ش کنه  کج ریزرا

 ین کقیعک،اخت نک کچوبکاسایکس  ت کگسم رشکمن ز 

زر  پ سخیوریکازکتأث ساتکمنفیکاسکمی    

زر تیمی  ، یکآموزشیکتن راکسسفصل  آموزش و یادگیری 
، یکیمل  تی، ک،اکاجسایکپس ژ گ سیکازکپت ن  لک،انوی  اهس   

،اکمناادته  کشتبک کجز اتکآموزشیک کااائ ک  

 پخشکت زا، یکآموزشکازکصناک کس م 
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 آموزشکن س ، یکشسش کگ ز

، یکآموزشکمنرسانک کش اشن ناسن م   

نفه ن،اسی کش اشن نک کس رسکذیکزر تیمی  س زیک،اکخصوصکااه ،کفس،نگ سازیفرهنگ   
، یکتوورقی/تنه هیکاسایکپسسنلک کپ م نک ااناجسایکطسح  

زر تیمی  س زیک،اکموا،کا،م  کاقنام تکفس،نگ  

 تسغ بکاانننگ نکا کگ زسوزکشس،نکخو،ا ، 

، یکااتم لیآگ ،یکازکمنرسر کار    نگرش و آگاهی مدیران 

 ایتق ،ک کالتزا کمنرسر کااشنکا کپ سخیوریکا کمس، 

 تغ  سکنیسشکان  ،یک کاس سیک،اکنی  کمنرسانکااشن

ا ک،انشکا زکاستف ، کازکمو  اان  

زر  تغ  سکازکگفت اکا کشس،ااک،اا ا کم  ئلکمی    

ان نکیملکزر تیمی  ش ،شکشه ا، یک  

توسعه پایدار زیست   کگسفتاکمجوز، یکل ز کقهلکازکاجسایکپس ژ کزر تیمی  می له تک

، یکسنواتی،اکاو،ج کزر تیمی  تأم اکایته ااتکل ز ک محیطی  

 ، یکش ،شک،،نن کآس بکا کمی  کزر  الپ سامونکاا می له تکا وتسک

، یکمنرسرتیک کااتق ءکسل م توسه کمو اش کس  ت   

، یکاطل ی تیک کمک ن زاس ونکفسآرنن، توسه کس م ن   

 توسه کپژ ،شک کالیواس،اایکافت ایکموفت

 پیمانکاران آموزشکپ م نک اانکمجسی
، یکاجسائی،اکمتاکپ م نزر  کالزا کپ م نک اانکا کاف کمی    

، یکگ زاس نیپ رشکم تمسکیملکس،کپ م نک اانک،اکاجسایکمؤثسکپس ژ   

، یکسیکانکجیکجه کش ،شکآلو،گیک،واتوسه کج ری    تأسیسات و تجهیزات فنی 
 ااتق ءک کاههو،کتجه زاتکگ زیکموتسش اکیمن ک کجزء

زر تیمی  ، یکنوراکاستف ، کازکفن  ای  

، یکا،ر ایکشننن کانواعکنو کا کا ل تسراکسسی فن  ایارج ،ک  

 تکنولوژی و عملیات فنی  ایک کاق یکلواز کتجه زاتکگ زیافزارشکاهس 

 اف ت کازکخیوطکلول ک،اکمق الکخوا،گی

، یکتقل لکفو اتهورضکصی  ک کخس  کف لتس، یکمساوطکا کار تی    

تخل  ک کارزشکآنکا کا یکخ  تهورضکصی  کا غاکتسانسک کشی ف رسک کین ک  

های گذاریسیاست ،اکق لبک کان ،کشسحک،ا، کشن ک،اکاست نناا،کارز کمساوط 

مدت و بلندمدت میان

 وزارت نیرو

س ل ، یکپنج،اکاسن م کزر تیمی  ا لور ک اقهیکم  ئلک  

، یکانج  کگسفت کشووا، یک،ریسکااته طکمؤثسک کالیواس،اایکازکپس ژ   

زر تیمی  ، یک، ک ک،ستواالهملن م تن راک کتوسر کآر ا  

 تن راکاست نناا،، ک کمه  ا، یکمصسیکانسژی

 تن راکاستساتژیکتأم اکانسژیکپ رناا

 خ نوااک31تی کپوششکقسااک،ا،نکا ست ، ک کمن طتک،ااایک

گذاایکشل نس  س   

7313ژئوا نوم کیکت کایک،اکژئوپ رنکیک کتهنرلکشوواکا کقناتکمنیق   
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اس،اایتجه زاتک،اا  کاهس کزر تیمی  ، یکگ سیکجنه پ رشک کانناز  نظارت و ارزیابی مستمر بر  

هاروند پروژه ، کقهلکازکطساایک کاجساپس ژ کزر تیمی  اازر ایک   

،اکصواتکلز  کزر تیمی  ا زنیسیک،اکنک تک  

، سنجیک،اس کپس ژ امک ن  

فه ل  کشسش کازکطسرتکارز پ رشک  

، یکصی  نن اتک کشنتس کاسکاف ای  

های مدیریت مصرف برنامه ااتق یکااننم نکگسم رشک کسسم رشکمن ز 

 مین ،کشس،نکاستف ، کازکچوبکجنیلکاسایکگسم رشکمنز کا کج ریزرنیکگ ز مشترکان

  ایکانسژی(، یکف  لیک)اهس استف ، کازکسوخ کپ  کا کج یکسوخ 

، یکتقل لکفو اکسیکجیکادس زیکمصسیکگ ز، یکار تی  اه ن   

 ا زر ف ک کا زر ای

س زیکمصسیکانسژی(ش ،شکمصسیکمن اعک کانسژیک)اه ن   

 ا زطساایک س رلکگ زسوزکا کااننم نکا ل 

زر  آ ایکض ره تکا، کشن ک،اکمی  ، یکجمعاجسایکاسن م  های مدیریت برنامه 

حاصلههای آلاینده ، ا زر ایکت کم نن کمسش پت نکازکاوک    

 جلوگ سیکازکارزشکمسش پت نکا یکزم اک،اکا اکتخل  

، زر  کاساس دکاال غ  ارزیکشنتس کآل رنن کمی  شن س ریک کاسن م   

 ش ،شکفلسرنگ

 منرسر کپ آب

 استقسااکنن  کج معکمنرسر کپ م نن

چسخ کیمسکموا،استقسااکنن  کمنرسر ک کاازر ایک  

 ارج ،ک اانکمنرسر کشساا

، یک،واایک کآل رنن منرسر کشنتس کگ ز، یکگلخ ن   

توسه کموتسش اکسوخ کپ  ک ارتقاء عملکرد زیست  

، زر  ک،اکاجسایکپس ژ ، ک کمی  ص  ن کازکجنیل محیطی شرکت گاز  

زر تیمی  ، یکمنرسر کایسان  

  ایکانسژیافزارشکاهس 

زر  تم میکاوا،ثکاثساتکسوءکاسکافسا،ک کمی  کاذی  

زر  تغ  ساتکا لور کشسش کگ زکازکمننسکتول نکا ک، ستنااکمی    

زاریاشتغ   حرکت در جهت توسعه  

 ا نتکش بک کش ا پایدار

 توسه کمنرسر ک،انش

، یکسوخ ش ،شک،زرن   

زر تیمی  اازر ایکپ رناایک  

منرسر کانسژیگذاایک،اکاوز کسسم ر   

 اف  کن شیکازکتأم اکسوخ کااا بکاازانک کتقسره ًکپ  

س زم نیک،اکاس ننکا ک،نیارج ،کفض یکااته طیکا زک،ا نک کاس ن  

 اه  زیک کتقور کس  ت کاملک کنقلک،می نیک،اکشهس، یکازاگکاست ن
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 مدل پارادایمی پژوهش در محیط نرم افزار مکس کیودا -1شکل 

   

 های بخش کمییافته

 آمار توصیفی

نفسکمس،کک323ک، یکتیق تب،اکاساسععیکتوصعع فیکآزمو،نی

نفسکک32 ک،اصععن(کک61/72نفسکزنک)کک72،اصععن(ک کک31/27)

،اصن(کک76/22نفسکمت ،لک)کک321،اصن(ک کک23/76مجس،ک)

 ککسعع  ک21نفسکک31، بک، یکسععنیکآزمو،نیانن.ک،اکا، او، 

ک36/37س  ک)ک31ت کک27نفسکا اکک13،اصن(بکک31/3)کشمتس

نفسکک22،اصن(ک کک23/23س  ک)کک71ت کک37نفسکک32،اصن(بک

انن.ک،اکم زانکاو، سععع  کک71،اصععن(کا وعععتسکازکک22/21)

ک732،اصن(بکک67/37نفسکش ا،انیک کشمتسک)ک12تیصع ل تبک

،اصن(کک36/33نفسک)ک63،اصن(ک کک32/77نفسکش اشعن سیک)

 اق ک،اکسک. کا ل تسکاو،ننکش اشن سیکااشنتیصع ل تک،ااایک

،اصن(بکک73/3)ک کشمتسکس  ک7نفسکشمتسکازکک36خنم ک، بک

نفسکا اکک13،اصععن(بکک13/77سعع  ک)ک71ت کک6نفسکا اکک32

،اصن(کک61/36نفسک)ک16،اصعن(بکک13/31سع  ک)ک77ت کک77

ک31،اصععن(کا وععتسکازکک31/37نفسک)ک67سعع  ک کک31ت کک76

کانن.،اشت کس  

 ار استنباطیآم

،اکاراکمسال کااتناکا اریکصععوایکپسسععوععن م کا صععلکازک

مسالع کش فیبکطیکننسسعععنجیکازکچنعنراکخهس ک کانج  ک

 کهسمی گس،رنک کاسکاس دککتأر ن، کاصل ا تکموا،کننسکآن

CVRکک CVIا اریکمیتواریکک،عع ب،سرعع کازکگورعع کاسایک

نفس کمتوعععکلکازکک31ر نکر کگس  کأپسسعععوعععن م بکموا،کت

ش کطوای ،انوعععی ،یک کسععع زم نیکقسااکگسف بکاخهسگ نک

ت کک2/1ک، کا اکاسایک،سکر کازکگور کCVI ککCVRمین ، ک

اسایکسنجشکمن بکپسسون م کا صلکازکانسع کآمن.کک1/7

یکگ س عنکپع ر ریبکا کا شکنمون أرمسالع کش فیکاهعنکازکتع

، ک، کتوزرعک ک،ا، تاکازکنمون ک327ایکن هیک،اکا اکخوش 

، یکافزااا کنس ککتأر نیی ملیکاشتوععع فیک کا کا شکتیل لک

SPSSکک  AMOSکگس،رن.کتیل ل

کتوسه کپ رنااک،اکزر تیمی  الیویکسوا ک رژ کا   کااه ،ک

کبکشنامنن؟صنه کگ زکارسان

، یکموا،کننسکل کش کتهنا،ک،ا، أاسایکتوعععخ صکاراکم ععع

، ک کااای کا اکمتغ س، (کاسایکتیل لکی ملیک)انعناز کنمونع 
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ک-من سبک، تننکر کخ سک؟کازکش خصکآزمونکتن سبکش رزاک

ک کآزمونکا اتل کاستف ، کگس،رن.کآزمونکتن سبکش رزاک7م رس

گ سیکاسعع کش کشوچ کم رسکشعع خصععیکازکشف ر کنمون ک-

ک.شنناو،نک،ه تییکجزئیکا اکمتغ س، کااکاساسیکمی

ک

ک
 پژوهش و آزمون بارتلت برای سازه  KMOنتایج شاخص  -2جدول 

کین،کآزمونکتن سبکش رزاکم رسک کآزمونکا اتل کس ز 

ک

 شرایط علی

 

 

 

 

 ایشرایط زمینه

 

 

 ایشرایط مداخله

 

 

 

 

 راهبرد
ک

ک

ک

 پیامد

KMO 272/1 

Barttlett 313/7212ک
Df 731ک

P-Value 1113/1ک
KMO 267/1 

Barttlett 263/3171ک
Df 731ک

P-Value 1113/1ک
KMO 123/1 

Barttlett 732/7273ک
Df 77ک

P-Value 1113/1ک
KMO 273/1 

Barttlett 213/2133ک
Df 336ک

P-Value 1113/1ک
KMO 322/1 

Barttlett 166/7672ک
Df 717ک

P-Value 1113/1ک

ک

اس،اای(ک)شف ر کنمون KMO مقنااک،،نبکنو نکمیک3جن  ک

اسایک،سکک233/1 کک273/1بک123/1بک267/1بک272/1اسااسک

 کایبکاا،هس،ک کپ  منکایبکمناخل ر کازکشسار کیلیبکزم ن 

اس .کک1113/1سی کمهن ،اایکآزمونکشس ر کا اتل کاسااسک

کاس،اایبکاجسایکتیل لکی ملییل   کاسکشف ر کنمون کان اساراب

کق الکتوج  ک کمی له کن ز کپ ر کم تسرسک،مه تییکموا، اس

یواملکاستخسا کشن کنت رجکمساوطکا کک2جن  کخوا،نکاو،.ک

ک کتوس  کشن  کته  ا ک اار نس ک،اصن ک  کیلیااه ، کبشسار 

ک،،ن.کایبکاا،هس،ک کپ  منکااکنو نکمیایبکمناخل زم ن 

ه کمستکتأر نیاسایکاساسیکمن کپژ ،شکازکتیل لکی ملیک

کآمن کاس .ک3شن کش کنت رجک،اکجن  ک،  کاستف ، ک

ک

ک

ک

                                                           
1.KMO( Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) 
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 مدل پارادایمیعوامل استخراج شده و درصد واریانس تبیین شده توسط ابعاد  -3جدول 

 مقادیر ویژه اولیه ابعاد
مجموع توان دوم بارهای 

 عاملی استخراج شده

مجموع توان دوم بارهای 

عاملی بعد از چرخش 

 واریماکس

 کلک

در صد 

از 

 واریانس

درصد از 

واریانس 

 تجمعی

 کل

در صد 

از 

 واریانس

درصد از 

واریانس 

 تجمعی

 کل

در صد 

از 

 واریانس

درصد از 

واریانس 

 تجمعی

ک77/37ک77/37ک22/2ک31/27ک31/27ک63/7ک31/27ک31/27 63/7 رسانیرسالت خدمات

ک11/37ک23/73ک71/2ک71/36ک31/71ک13/7ک71/36ک31/71ک13/7 الزامات ایمنی و بهداشت

ک27/76ک26/77ک36/3ک33/76ک36/71ک63/7ک33/76ک36/71ک63/7 ولیت اجتماعیؤمس

ک33/32ک33/32ک17/2ک17/22ک17/22ک23/7ک17/22ک17/22 23/7 آموزش و یادگیری

ک11/33ک27/72ک13/2ک31/32ک76/73ک22/3ک31/32ک76/73ک22/3 سازیفرهنگ

ک76/73ک33/71ک21/3ک13/73ک36/77ک22/7ک13/73ک36/77ک22/7 نگرش و آگاهی مدیران

ک72/37ک72/37ک16/3ک11/23ک11/23ک61/2ک11/23ک11/23 61/2 پیمانکاران

ک31/32ک73/32ک77/3ک22/77ک62/33ک33/3ک22/77ک62/33ک33/3 تأسیسات و تجهیزات فنی

ک37/62ک63/31ک32/3ک37/62ک72/72ک33/7ک37/62ک72/72ک33/7 عملیات فنیتکنولوژی و 

مدت های میانگذاریسیاست

 و بلندمدت وزارت نیرو
ک36/73ک36/73ک76/3ک33/33ک33/33ک32/1ک33/33ک33/33 32/1

نظارت و ارزیابی مستمر بر 

 هاروند پروژه
ک71/36ک37/77ک27/2ک31/22ک36/2ک17/3ک31/22ک36/2ک17/3

های مدیریت مصرف برنامه

 مشترکان
ک33/21ک31/77ک67/2ک27/37ک37/1ک72/3ک27/37ک37/1ک72/3

های مدیریت برنامه

 های حاصلهآلاینده
ک22/36ک33/2ک26/3ک22/36ک12/7ک63/7ک22/36ک12/7ک63/7

 زیستی محیطارتقاء عملکرد 

 شرکت گاز
ک21/32ک21/32ک33/3ک11/31ک11/31ک17/6ک11/31ک11/31 17/6

در جهت توسعه  حرکت

 پایدار
ک62/32ک22/31ک16/2ک23/32ک12/2ک23/7ک23/32ک12/2ک23/7

ک

کارا کا  کتوج  کا  ک،  ک،ااای ک)پ  من( کنت رج ا شنکمیکاهنش 

یک،  کاسایکآنکامک نکان اساراکانج  کتیل لکی ملیکمسته 

کنمی کنمون کا شن.پذرس ک،ری   کاز کااه ، کمن کپ نز، ، ب گ ن 

کتیزر می  ، یکمن ک،اکته  اکاشتو فیکا کینوانکس ز 

کارسان کصنه کگ ز ک،ا کپ رناا کتتوسه  کمهن ،اایک،اا،.أب کث س

بکا کتوج کضسارمن بکشننن کته اکااه ،اننیکاسایکا لور 

هنکاگس،،کش کاست نناا،کتیل لکی ملیکمسته ک،  کمل ان کمی

تأس   تک کاهنک،اکا لور کا  ک ککالزام تکارمنیک کاهناش 

کگ س،.،اکا لور کنه ریکقسااکمیکتجه زاتکفنی

وسه کتزر تیکمی  الیویکا اا کا اکااه ،کسوا ک رژ ک،   ک

کپ رنااک،اکصنه کگ زکارسانبکچیون کاس ؟

اسایکاساسیکسوا ک،  کپژ ،شکا کاستف ، کازکتیل لکم  سک

پژ ،شکا کاساسیکا اا کا اکااه ،کالیویکمیلوبکک،اکمن 

خس جیکک3شکلکک.شنپس،اخت توسه کپ رنااکزر تیکمی  

اثساتک کا اا کم  نک،سکر کازکااه ،کمن کااک،اکا ل کضساربک

ک.،،ناست نناا،کنو نکمی
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 پارادایمی پژوهش مدلکننده تحلیل عاملی مرتبه دوم ابعاد تبیین -4جدول 

توسعه پایدار در صنعت گاز  زیستیمحیطالگوی سازه  ابعاد

 ایران
 نتایج t P-Valueمقادیر  ضرایب استاندارد

 ،ااکاس .مهنیک1113/1ک177/6ک73/1 رسانیرسالت خدمات

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک231/2ک12/1 الزامات ایمنی و بهداشت

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک333/2ک17/1 مسئولیت اجتماعی
 ،ااکاس .مهنیک1113/1ک172/6ک61/1 آموزش و یادگیری

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک633/6ک61/1 سازیفرهنگ

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک713/6ک76/1 نگرش و آگاهی مدیران

 ،ااکاس .مهنیک1113/1ک231/7ک67/1 پیمانکاران

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک231/2ک23/1 تأسیسات و تجهیزات فنی

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک673/2ک37/1 تکنولوژی و عملیات فنی

 ،ااکاس .مهنیک1113/1ک211/6ک76/1 مدت و بلندمدت وزارت نیروهای میانگذاریسیاست

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک266/2ک11/1 هانظارت و ارزیابی مستمر بر روند پروژه

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک222/3ک12/1 های مدیریت مصرف مشترکانبرنامه

 ،ااکاس .مهنیک1113/1ک337/1ک73/1 های حاصلههای مدیریت آلایندهبرنامه
ک

ک
 در حالت ضرایب استاندارد شپژوه پارادایمیمدل  -2شکل 
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  پژوهشپارادایمی تحلیل مسیر مدل  -5جدول 
 نتایج t P-Valueمقادیر  ضرایب استاندارد مسیرها

 ،ااکاس .مهنیک1113/1ک213/7ک73/1 اصلی شرایط علی بر مقوله

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک172/2ک33/1 مقوله اصلی بر راهبردها )راهکارها(

ک،ااکاس .مهنیک176/1ک172/3ک71/1 ای بر راهبردها )راهکارها(شرایط زمینه

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک733/2ک33/1 ای بر راهبردها )راهکارها(شرایط مداخله

ک،ااکاس .مهنیک1113/1ک671/3ک11/1 )راهکارها( ربر نتایج )پیامدها( راهبردها

ک

کالیویکزر  اننیک،سکر کازکااه ،کا لور و  کسسوا ک رژ ک

کمی ییکتوسه کپ رنااک،اکصنه کگ زکارسانبکچیون کاس ؟

ش ک،اکاخشکمساوطکا کتیل لکی ملیکت ر نکاع کتوج کا کارا

 کشنننته  اکااه ،انعنیک،سر کازکمستهع ک،  کاع کا لورع 

کالیویکزر ع کمی ییکتوسعه کپ رنااک،اکصنه کگ زکارسان

، کا کاستف ، کازکاساسیکا لور کب،اکاراکاخشکشعنب پس،اخت

ا وعععتسراکا لور کازکلی  کک.انج  کگس،رنآزمونکفسرعنماک

یملکس،یکمساوطکا کمساوطکا کمتغ سکنت رجکا کم  نی اکاته ک

بک، م اکا لورع کمساوطکا کمقول کاصعععلیکا کم  نی اک31/3

ایکا کبکسعوم اکا لور کمساوطکا کشسار کمناخل 36/3اته ک

بکچه ام اکا لور کمساوطکا کاا،هس،کا ک73/2م ع نی اکاته ک

بکپنجم اکا لور کمساوطکا کشعععسار ک23/2م ع نی اکاته ک

ک کشمتسراکا لور کازکلی  ک17/2ایکا کم  نی اکاته کزم ن 

او، کک72/3یملکس،یکمساوطکا کمقول کیلیکا کم  نی اکاته ک

ا وتسراکا لور کازکلی  کیملکس،یکبک،اکشسار کیلیکاس .

ک76/3اس نیکا کم  نی اکاته کاس ل کخنم تکاهنمساوطکا ک

 تکالزاماهنک کشمتسراکا لور کازکلی  کیملکس،یکمساوطکا ک

،اککاو، کاسععع .ک16/7ارمنیک کاهناشععع کا کم  نی اکاته ک

ا وعععتسراکا لور کازکلی  کیملکس،یکبکایشعععسار کزم ن 

 کک32/3سععع زیکا کم  نی اکاته کفس،نعگکاهعنمساوطکاع ک

 ککنیسشکاهنشمتسراکا لور کازکلی  کیملکس،یکمساوطکا ک

شسار ک،اککاو، کاس .ک63/7آگ ،یکمنرسانکا کم  نی اکاته ک

ا وععتسراکا لور کازکلی  کیملکس،یکمساوطکا کبکای مناخل

 کشمتسراکا لور کازکک33/3پ م نک اانکا کم  نی اکاته ککاهن

کتأسع   تک کتجه زاتکفنیکاهنلی  کیملکس،یکمساوطکا ک

ا وععتسراکبک،اکاا،هس،، کاو، کاسعع .ک63/7ا کم  نی اکاته ک

نن اتک کاازر ایککاهنا لورع کازکلی  کیملکس،یکمساوطکا ک

اک کشمتسرک33/3، کا کم  نی اکاته کم عععتمسکاسکا ننکپس ژ 

،عع یکاسنعع مع کاهععنا لورع کازکلیعع  کیملکس،یکمساوطکاعع ک

او، کک33/7، یکا صعععل کا کم  نی اکاته کمعنرسر کآل رنن 

ا وتسراکا لور کازکلی  کیملکس،یکمساوطکبک،اکنت رجکاس .

اسش ک،اکجه کتوسعععه کپ رنااکا کم  نی اکاته ککاهعناع ک

کناه کشمتسراکا لورع کازکلی  کیملکس،یکمساوطکا کک72/7

ءکیملکس،ککزر  کمی ییکشسش کگ زکا کم  نی اکاته کااتق 

کاو، کاس .ک33/7

ک

 بحث
 کتوسهزر تیکطساایکالیویکمی  تیق تکا ضعسک،اکپیک

یک، گ سیکازکا شاو، ک کا کاهس کپ رنااک،اکصنه کگ زکارسان

شععن.کطهتکش فیک کشمیکا کسععوال تکپژ ،شکپ سعع ک،ا، 

نتع رجکاخشکش فیبکمعن کپ اا،ارمیکپژ ،شک،ااایکپ نز، ک

ک کااهعع ، ک کطهتکنتعع رجکاخشکشمیب اسعععع لعع کاهععنکاو، 

 کک177/6مق ،رسکتیکبک73/1کم  س)ضعسربککاسع نیخنم ت

کp-valueمقعنااک کالزامع تکارمنیک کاهناشععع (بک1113/1ک

بک17/1)ک ل  کاجتم ییؤم عع(بک1113/1 کک231/2بک12/1)

 کک172/6بک6/1)کآموزشک کرعع ،گ سیکب(1113/1 کک333/2

(بک1113/1 کک633/6بک61/1)کسععع زیفس،نععگ(بک1113/1

کآگعع ،یکمععنرسان ک76/1)کنعیسشک  کک713/6ب (بک1113/1 

تأسععع  ععع تک ک(بک1113/1 کک231/7بک67/1)کپ مع نک اان

ک23/1)کتعجه زاتکفنی کک23/2ب ک1113/1  تکنولوژیک ک(ب

کفععنععی ک37/1)کیععمععلعع عع ت کک673/2ب ک(ب1113/1 

کمنتک کالننمنتک زااتکن س ، یکم  نگذاایسععع  سععع 

نن اتک کاازر ایکم عععتمسکاسک(بک1113/1 کک211/6بک76/1)

،عع یکاسنعع معع (بک1113/1 کک266/2بک11/1)ک،عع ا نععنکپس ژ 

(بک1113/1 کک222/3بک12/1)کمنرسر کمصععسیکموععتسش ن

 کک337/1بک73/1)ک، یکا صعععل ، یکمنرسر کآل رنن اسن م 
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 ککشعععسش کگ زکیزر عععتمی  ک ملکس،ااتق ءکیبک(1113/1

 کالیویکزر شننن کته  اکباسش ک،اکجه کتوسه کپ رناا

کا شنن.کمیکمی ییکتوسه کپ رنااک،اکصنه کگ زکارسان

،اک(ک ک7231نت رجکپژ ،شکمیمنیکام نیک کسععهی نیک)

نو نک،ا،کش ککبخ  ام  ن  منیق  ،ا پ رناا توسه کخصعوص

بکپذرس کانسژیکتجنرنکایم زانکگ ز، یکگلخ ن ارسانکازکننسک

، یکمنرسر ک ضعععه ع کمیلوایکنعناا،کش کن تسکاسکاسن م 

،اکپژ ،شکا ضعععسبکاهنکک.ا شعععن، یکا صعععل کمیآل رنن 

ازکااه ،کاا،هس،ک، یکا صعععل ک، یکمنرسر کآل رنن اسنع مع 

)اا،ک ا(کته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضععسک،اکته  اک

نیکام نیک کمیماهنکمذشوابکا کنت ج کا صلکازکپژ ،شک

کمک اان، ککف س زیکپژ ،شکنت رجکخوانیک،اا،.، سهی نیک

 پ رناای ، یشععع خص اازر ایک،اکخصعععوص(ک ک7236)

کصنهتی ، یآل رنن    ،وا آلو،گی نقش اسککبزر عتیمی  

،اککش نکنمو،.أتکزر عععتیمی  ،اکپع رهنعنیکا کتوسعععه ک

، یکا صل ک، یکمنرسر کآل رنن اسن م پژ ،شکا ضسبکاهنک

ازکااهع ،کاا،هس،ک)اا،کع ا(کته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شک

ا ضععسک،اکته  اکاهنکمذشوابکا کنت ج کا صععلکازکپژ ،شک

ک،مخوانیک،اا،.چوعععم ک کسعععه نیکف س زیبکمیمنیک، 

،اک(ک ک7237)کمک اان، ککسعع ،اتک، شععمیتیق تکنت رجک

 بپ رناا توسععه    زر عع  می   اس مؤثس یوامل خصععوص

 شیکازکآنکاسععع کش کش ااریکانسژیکیموم ًکا یاکش ،شکاع

،اکپژ ،شکا ضععسبکاهنککانن.، کشععن شععنتکانتوعع اکآل رنن 

ازکااه ،کنت رجک)پ  من(کته  اکزر عععتیکمی  ااتق ءکیملکس،ک

گس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضعععسک،اکته  اکاهنکمذشوابکا ک

سعع ،اتک، شععمیبکنصععساللهیک کنت ج کا صععلکازکپژ ،شک

قع ،ایبکانجهسک کق ،ایک،اکتیق تک،مخوانیک،اا،.کاع مسیک

، یکپ ل روی  کزر تیمی  اثساتک ک،اکخصعوصک(ک7233)

ا ل اکگ  ک،اکم ععع سکاازر ایکبکت ش نکگس،رنکش کنف ک کگ ز

بکانتخ بکمه  ا، یکخیسآفسراک ک،اککزر عععتیمی  اثساتک

ش کاراکامسکن تسکاسکک اقعکته  اکار ععع کف شتوا، کاسععع 

،اکپژ ،شکا ضسبکاهنککشنک کم  نیکاس .آگ ،یکمنرسانکاا

ایکته  اکازکااه ،کشعععسار کزم ن نیسشک کآگع ،یکمنرسانک

گس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضعععسک،اکته  اکاهنکمذشوابکا ک

خوانیک، ق ،ایبکانجهسک کق ،ایکنت ج کا صلکازکپژ ،شک

 ،اکخصوص(ک ک7233نوااخشک کث اتیک)نت رجکتیق تکک،اا،.

نو نک بشهسی پ رناا توسعه  ااه ، اس فس،نیی سعسم ر  تأث س

اسایکن لکا کا،نایکتوسه کپ رنااکپ ونه ،اتیکچونکک،ا،کش 

فس،نی ععع زیکاسایکاف کمی  کزر ععع بکته  کپ وسععع ک

 ل  کپذرسیکؤفس،نییبکااتق ءکسعی کفس،نگکیمومیک کم 

 ل  کؤم ،اکپژ ،شکا ضعسبکاهنککشعهس ننانکااائ کگس،رن.

ازکااه ،کس زیکفس،نگاجتم ییکازکااه ،کشعسار کیلیک کاهنک

ایکته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضسک،اکشسار کزم ن 

شکنوااخته  اکاهن، یکمذشوابکا کنت ج کا صلکازکپژ ،شک

یزرزر نک ک،مک اانککپژ ،شکنت رجکخوانیک،اا،.،  کث اتیک

زر  ک کتوسه کپ رنااکااای کمی  ک،اکخصوص(ک ک7233)

،اکش ععنکنمو،.کأاسکااتهعع طکا اکاراک، کمتغ سکتععشعععهسیبک

ازکااه ،کاسش ک،اکجه کتوسه کپ رنااکپژ ،شکا ضعسبکاهنک

نت رجک)پ  من(کته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضعععسک،اک

کیزرزر نک ته  اکاهنکمذشوابکا کنت ج کا صعععلکازکپژ ،شک

کمک اان، ککاامعننژا،،اکتیق تکخوانیک،اا،.ک، ،مکع اانک

صنه کنف ک کگ زکتوسه کپ رنااک،اک ک،اکخصوصکک(7233)

بکمیقق نک، یکخ اجیازکطسرتکالزام تک کتههناتکشعععسش 

اسکا،م ع کپع رهنعنیکاع کالزامع تک کقوان اکموجو،کتع ش نک

الزام تکارمنیک کاهناشعع ک،اکپژ ،شکا ضععسبکاهنکنمو،نن.ک

ازکااه ،کشسار کیلیکته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضسک

ا،بکاامننژشک،اکته  اکاهنکمذشوابکا کنت ج کا صلکازکپژ ،

ک(7232غسرهیک)شم  ک،اکتیق تکخوانیک،اا،.، کمک اان، ک

،سعت  ایکا کتوسه کپ رنااک،اکصنه کنف بک ک،اکخصعوصک

بکمیقتکاسکااته طکا اکتوسعععه کپ رنااک کگ زک کپتس شععع می

،اکپژ ،شکا ضسبکاهنکش نکنمو،.کأتکزر عتیمی  الزام تک

اکپ  من(کته  ازکااه ،کنت رجک)اسش ک،اکجه کتوسه کپ رنااک

گس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضعععسک،اکته  اکاهنکمذشوابکا ک

،اککخوانیک،اا،.، کغسرهیشم  نت ج کا صعععلکازکپژ ،شک

 ش ف    ک،اکخصععوص(ک7232)کمک اان، ککپس راکتیق ت

بکنت رجکنوعع نک،ا،کش کپ رناا  کتوسععه  ی لی آموزش اس ننا،

اسشع ک،اکجه کااتهع طکمهنع ،اایکا اکا نعنکآموزشک ک

آموزشک ک،اکپژ ،شکا ضسبکاهنککتوسه کپ رنااک جو،ک،اا،.

ایکته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکازکااه ،کشععسار کزم ن ر ،گ سیک

پژ ،شکا ضععسک،اکته  اکاهنکمذشوابکا کنت ج کا صععلکازک
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ک،مخوانیک،اا،.پس رابکغ  ثیکنن شععاک کمیمنیکپژ ،شک

(ک ک7232پژ ،شکمومنیک)کاع کمع نننکپژ ،شکقهلیبکنت رج

، یکمی  کزر ععع ک،اکارزیکآموزشاسن م ک،اکخصعععوص

بکنت رجکنوعع نک،ا،کش کااته طکمهن ،اایکا اکتوسععه کپ رناا

کا ننکآموزشک کاسش ک،اکجه کتوسععه کپ رنااک جو،ک،اا،.

ازکااه ،کشسار کآموزشک کر ،گ سیک،اکپژ ،شکا ضعسبکاهنک

ایکته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضعسک،اکته  اکزم ن 

،مخوانیککمومنیذشوابکا کنت ج کا صعععلکازکپژ ،شکاهنکم

کپعژ ،شک،اا،. ککذاشسرعع نک،ا ک7233)کمکعع اان،  ک  ،اک(

 کبکمیقق نکا کتوسه کپ رنااکزر تیمی  م  ئلککخصعوص

سع زیبکآموزشک کاستف ، کازکت س   تک کتجه زاتکفس،نگ

اس زکتع ش نک،اشعععت ک کآنکااکاسکا ننکتوسعععه کپ رنااکموثسک

سععع زیک کفس،نگ،اکپژ ،شکا ضعععسبکاهن، یکک،ان عععتنن.

 کاهععنککایزم نعع آموزشک کرعع ،گ سیکازکااهعع ،کشعععسار ک

ایکازکااه ،کشعععسار کمناخل سععع  ععع تک کتجه زاتکفنیکأت

ته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضععسک،اکته  اکاهن، یک

ذاشسر نبکموسعععویک کمذشوابکا کنت ج کا صعععلکازکپژ ،شک

، یکتیق تکص لییکت ر فک،مخوانیک،اا،.ا قسیکشوعکولیک

 سععسم ر   سأثت ،اکخصععوص(ک ک7237)کمک اان، ککام سی

ث سکمیه ک کأاک ر کازکتکبپع رعناا توسعععهع  اس اجتمع یی

،ااکمتغ سکسعععسم ر کاجتم ییکاسکااه ،کمتغ سکتوسعععه کمهنی

سعع زیک کآموزشکمس، ک ک،اشععت کش کن تسکاسکفس،نگکپ رناا

هعن، یک،اکپژ ،شکاع ضعععسبکاشع اشنع نکسععع زمع نکاو،.ک

کایزم ن س زیک کآموزشک کر ،گ سیکازکااه ،کشسار کفس،نگ

ته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضععسک،اکته  اکاهن، یک

ص لییکام سیبکقنمیک کمذشوابکا کنت ج کا صلکازکپژ ،شک

ک3173 ک،مکعع اانک)کShenکخوانیک،اا،.، ا عگکزا، ک ،اک(

اازرع ایکپع رعنااک،اکزم نع کپع رناایککتیق تکخو،ک،اکموا،

،عع یک کگعع ز،عع یکبکاسکنقشکمه کآلعع رنععن زر ععع می  

،اکپژ ،شکا ضسبکاهنکش نک،اشععتنن.کأایکتول نیبکتگلخ ن 

ازکااه ،کاا،هس،ک، یکا صعععل ک، یکمنرسر کآل رنن اسنع مع 

)اا،ک ا(کته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضععسک،اکته  اک

شععاک ک،مک اانکازکپژ ،شکاهنکمذشوابکا کنت ج کا صععلک

(ک3173 ک،مک اانک)کPaletta.کنت رجکتیق تکخوانیک،اا،، 

، بکصعن رعک کتوسه کپ رنااکا،هسیک،انوعی  ک ک،اکخصعوص

 ک ک،توسه کپ رناابکاسکتوان ریکارج ،کشساش کا ک،ریسک،انوی  

نفه نکمسته کا ک، یکاازشکموعععتس کا ک،م کذیشعععهکع 

،اکپژ ،شکا ضعععسبکاهن، یککتوسعععه کپ رناابک،ل ل ک،اا،.

کایزم ن س زیک کآموزشک کر ،گ سیکازکااه ،کشسار کفس،نگ

ازکااه ،کشععسار کیلیکته  اک کاهنکاسعع ل کخنم تکاسعع نیک

گس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضسک،اکته  اکاهن، یکمذشوابک

،مخوانیک ک،مک اانککPalettaا کنت ج کا صععلکازکپژ ،شک

 ک،اکک(3172 کمیمو،ک)کا اازال ا، یکتیق تکرع فتع ک،اا،.

بکنو نک،ا،ک، یکزر  کمی ییکپ رناایشع خصکخصعوص

ااانکگذگذااانبکسسم ر اسایکتنن  کشنننگ نبکسع  س ش ک

جه نیک کمنرسانک،اکااتق ءکاسعععت نناا،، یکش ااس،یکاسن م ک

، یکافو یکجه نیکطسحکگزااشعیسیبکاسایکارج ،کسع  س 

 یک،، یکذشسکشععن ک کارج ،کشعع و شععسش کاسایکشععسش 

،اککپ رناایک،اکزم ن کا زاا، یکنوتهواکسعععو،مننکاسععع .

س  س کگذاایکم  نکمنتک کالننمنتکپژ ،شکا ضسبکاهنک

ازکااه ،کاا،هس،ک)اا،ک ا(کته  اکگس،رن.کلذاکنت رجک زااتکن س ک

پژ ،شکا ضععسک،اکته  اکاهنکمذشوابکا کنت ج کا صععلکازک

کپژ ،شکنتعع رج،مخوانیک،اا،.کا اازال اک کمیمو،کپژ ،شک

Liuیک،انشکشععک یک،اکخصععوص(ک ک3172)ک ک،مک اانک ،

کباسایکتوسععه کپ رنااکزر ععتیمی  ،اکاهناشعع ک کارمنیک

ک،اث سکالزام تکارمنیک کاهناشع ک،اشععت کاس .کأنوع نکازکت

ازکااه ،کالزام تکارمنیک کاهناشععع کپژ ،شکاع ضعععسبکاهنک

شعععسار کیلیکته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضعععسک،اک

اامننژا،بکته  اکاهنکمذشوابکا کنت ج کا صعععلکازکپژ ،شک

 ککHowesکنت رجکتیق تکخوانیک،اا،.، پ شس ک کموععهنیک

بکزر ععتیمی  پ رناایکک،اکخصععوص(ک ک3171،مک اانک)

کیزر تمی  ، یکته اضکا اکا،نایکس  س نو نک،ا،کش ک

ش کاسکتوسعه کاقتصع ،یکمتمسشزک، تننبکفقنانک کش ع نیک

 کشک  ککزر تیمی  ، یکانی ز کاسایکاجسایکسع  سع 

نفهع نکاصعععلیبکازکجمل کیواملک،اکاسقساایکااتهع طکاع کذی

شل عنیک، عععتننکش کا کن توانیک،اک،سعععت  ایکا کپ رناایک

کاهععنککشنععن.معیع ییکشمعع کمی کپژ ،شکاعع ضعععسب ،ا

ازکااه ،کگذاایکم  نکمنتک کالننمنتک زااتکن س کسع  س 

اا،هس،ک)اا،ک ا(کته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضسک،اک

،  دک کته  اکاهعنکمذشوابکا کنت ج کا صعععلکازکپژ ،شک
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ک Sutthichaimetheeک.کنت رجکتیق تخوانیک،اا،، ،مک اانک

ت ث ساتکزر ععع کک،اکخصعععوص(ک ک3176)ککSawangdee ک

کبکا شیکازاسایکتس رجکتوسه کپ رناامی ییکاخشکخنم تک

توجع کا کایاکخنم تکاسععع نیک،اکجه کتوسعععه کپ رنااک

اس نیکاس ل کخنم ت،اکپژ ،شکا ضسبکاهنک،اشعت کاس .ک

ازکااه ،کشسار کیلیکته  اکگس،رن.کلذاکنت رجکپژ ،شکا ضسک

،اکته  اکاهععنکمععذشوابکاعع کنت جعع کاعع صعععلکازکپژ ،شک

Sutthichaimethee کک  Sawangdeeاککخوانیک،اا،.،ع ک،

توسه کپ رنااکک،اکخصعوص(ک ک3177)ک Nasibulinaپژ ،ش

میقق نکم عععئول  کپذرسیک ک کاخل  کزر ععع کمی ییبک

ثسکؤاخلع  کزر ععع کمی ییکااک،اکا نعنکتوسعععه کپ رنااکم

 ل  کپذرسیکؤم عع،اکپژ ،شکا ضععسبکاهنکاازر ایکنمو،نن.ک

ازکااهع ،کشعععسار کیلیکته  اکگس،رعن.کلذاکنت رجکاجتمع ییک

ا ضععسک،اکته  اکاهنکمذشوابکا کنت ج کا صععلکازککپژ ،ش

، یکاسکاسععع دک،ا، ،مخوانیک،اا،.کک Nasibulinaپژ ،ش

، یکانسعع کآمن ک کا کاسععتن ،کا کنت رجکا صععلکازکسععوا 

کگس،، پژ ،شبکپ ونه ،اتیکا کشسحکزرسکااائ کمی

الگوی زیسررت محیطی تقویت شرررایط علی  -الف

گ زاس نیکا کمن طتک: توسعه پایدار در صنعت گاز ایران

کاسایکمختلفکشوعواکازکجمل کمن طتکجنیلیک کشو، ت نی

 ک، کشعن سع ریکار  مننیک،م کمس، کازکاراکانسژی.کاهس 

فعکات کا ککاسایکگ زاسع نیکا کمن طتکصهبکالههواموعکل تک

ا یبکا ننکتوسه کصنه کگ زک، یکپ شموعکل تک کچ لش

وس کتس کتارزیک کشنا کسسی کا وتسیک،نه  کشو،.کاسن م 

زر عع کسعع زم نکگ زکت کا ننکخنم کاسعع نیکا ک اانکمی  

،م ،نگکا شععن.کتوسععه ک اانککیزر ععتمی  مه  ا، یک

HSEااتق ءکسعی کارمنیک کاهناش کمننواک شعسش کگ زکاک

ازکمواا،یکسعع کش کا ر ععتیکمنننسکقسااکگ س،.کتخصعع صک

زر ععع کت کاو،ج کش فیکا کامواکاهناشععع بکارمنیک کمی  

شعسش کگ زکا کسعسی کا وتسیک،نه  ککHSEتوسعه ک اانک

ته ملکا اکمن اعکطه هیک کشسش کگ زکاسایکمق ال کا ککشو،.

قیعک،اخت نک کچوبکاسایکسع  ت کگسم رشکمن ز .کا نتک

اقتصععع ،کاومیک،اکجه کش ،شکمه جستکازکا سعععت ، کا ک

ا کشعسش کشس،نکشسش کگ زک،اکطسحک، یکیمسانیککشعهس، 

کخ ا کازکمین ، کفه ل  کشسش کگ ز.

 یزیسررتمحیطالگوی تقویت شرررایط محیطی  -ب

ک، یسسفصلکتن را: توسعه پایدار در صنعت گاز ایران

، یک کاسگزاایک، ا کیزر عععتمی  م ععع ئلککآموزشعععی

آموزشیکضماکخنم ک،اکاراکخصوص.کته ملکشسش کگ زک

گ سیکازکپت ن عع لکاهس سعع عع تکآموزشکی لیکاسایکؤا کم

شعععسش کگ ز.ککیمل  تی، یک، ک،اکاجسایکپس ژ ،انوعععیع  

ایواککآموزشکمععنرسانک کشعع اشنعع ن،عع یکاسگزاایکاسنعع معع 

متن  بک ک،اکطو کفصععو کمختلفکت کاسکم عع ئلکزر عع ک

کمی ییکا ع دکشن ک کپ رهننکا کآنکا شنن.کفس،نی  زی

کس رسک کش اشن نک،اسی کیزر عتمی  کااه ،کخصعوصک،ا

نفه نکش کالهت کاراکامسک،اکس ر ک،مک ایکشسش کگ زکا کذی

ایتق ،ک ک رسکس زم نک، یکذیکنفعکامک نکپذرسکخوا،ناو،.کس

و،کمنجسکا کاههکالتزا کمنرسر کااشنکا کپ سخیوریکا کمس، 

منععنیک کاهععنکنیسشک کآگعع ،یکمععنرسانکخوا،ععناو،.کاهس 

مننک، تننبکت کاهس ک،انشکا زیکش کازکاسعتف ، کازکموع  اان

اعن ،کزرع ،یکاع یعاکاههو،کاهعنکنیسشک کآگ ،یکمنرسانک

کاو،.خوا،ن

 یزیسرتمحیطالگوی ای تقویت شررایط مداخله -ج

ک اکپ م نک اانکالزا : توسرعه پایدار در صنعت گاز ایران

اجسائیک کتوج کا کک، یپ م نکمتاک،اکزر عع می  کاف 

کلع ک،اک،نیع  کیقعنکقساا،ا،کا کپ م نک اان.کپ رشأاراکم ععع

ک، یپس ژ کمؤثسکاجسایک،اکپ م نک اانکیملکس،کم عععتمس

کیزر ععتمی  گ زاسعع نیبکآن نکااکملز کا کای ر کم عع ئلک

سععع  ععع تک کتجه زاتکأخوا،نشس،.کازکمواا،کمه ک،اکاهنکت

، یکسیکانکجیکجه کش ،شکآلو،گیکتوسه کج ری  فنیبک

ا ککیزر تمی  ، یکنوراکاستف ، کازکفن  ایا شعن.کمیک،وا

اختص صکا،رفکاو،ج کمن سبکت کشسش کگ زکا کتجه زاتک

اف ت کازکخیوطک،، یکا زک،ن  کمجهزکا شععن.کا کاسععت نناا

ا کاستف ، کازکش و ک، یکک،اکمق الکخوا،گیانتق  کگ زکلول ک

ک کتهم سات(. کنعع ک)نیهععناایک  کمععنانک،ا تهورضکنوراک 

صعععی  کا غاکتسانسک کشی ف رسک کین کتخل  ک کارزشکآنک

 کازکمهع ااکمساوطکا کتکنولوژیک کیمل  تکاع کا یکخع 

کفنیکاس .

الگوی زیسررت ط راهبرد)راهکار( تقویت شرررای -د

: محیطی توسررعره پرایردار در صررنعرت گاز ایران



 9911 بهار ،76شماره                                                            محیط زیست و توسعه فرابخشی          فصلنامه علمی 
 

47 
 

گ سانک ک،اکیملکمنرسانکی لیک کتصم   اقهیکک،،یا لور 

.کسعع ل ، یکپنج،اکاسن م کیزر ععتمی  م عع ئلکااشععنک،اک

کپس ژ  کالیواس،اایکاز ک  کگسفتعع کااتهعع طکمؤثس ،عع یکانجعع  

منتک کبک،اکتن راکسعع  سععتیذاایکم  نکشوععوا، یک،ریس

تن راک کتوعععسر کثسکخوا،ناو،.کؤالنعنمعنتک زااتکن س کم

،اککیزر عععتمی  ،عع یک،عع ک ک،سعععتواالهمععلنعع معع آر ا

منتک کالننمنتکشعععسش کگ ز.کگذاایکم  نسععع ع سععع 

بکجلویکا   ایکازکموکل تک ک، سنجیک،اس کپس ژ امک ن

،ع ریکشع کشعععسشع کگع زکاع کآنکمواج کاسععع کااکچع لش

 کک، یکصعععی  سکاف اینن اتک کشنتس کاخوا،عنگسفع .ک

اسعععتف ، کازکافسا،کمتخصعععصک کمتههنک،اکیمل  تکاف ایک

شعسش کگ ز.کازکمواا،کمه ک،اکاتخ ذکاا،هس،، یکمن سبک،اک

ا زطساایک س رلکگ زسوزکا کتوسه بککیزر تمی  توسعه ک

او، کش کاراکامسبکته ملکصععنه ک کشسش کملیککااننم نکا ل 

ارزیکشنتس کاسن م شعععن سععع ریک کطلهن.کنف ک کگ زکااکمی

یکصعع ،اشععن ک،اک، زر عع کاساسعع دکاال غ  آل رنن کمی  

اسععتقسااکنن  کمنرسر ک کاازر ایکچسخ کیمسکشععسش کگ ز.ک

، یکایک کآل رنن معنرسرع کشنتس کگع ز، یکگلخ ن  کموا،ک

ک،وا ازکمسال کش فیک کک،اکنه ر کا کتوج کا کنت رجکا صعععل .

نااک،اکتوسعععهع کپ رکیزر عععتمی  الیویکبکشمیکپژ ،ش

.گس،،ااائ کمیک2اکشکلک،کبصنه کگ زکارسان

 
مدل پارادایمی پژوهش -3شکل   
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 منابع
، .م مشهدی، و. م پاکرو، احمدنژاد، م.؛  .7

توسه کپ رنااک،اکصنه کنف ک کگ زکازکطسرتک .1334

کتههناتک کاستف ، کشسش الزام تک  ، یکخ اجیکا 

کقساا،ا،، یک کقوان اک  کتوانک،اخلک،ا اناشیسیکاز

کا اکپنجم ا نفتیب کا رکس،، یکشنفسانس المللی

ک،ا سخ ن ک،ائمیک کتهسانب کنیهناش کانسژیب نوراک،ا

 .،م رش

اسن م ک. 1331الهایی زاده، م. و عابدی، ب.،  .3

زر  ک،اکااست یک،ست  ایکارزیک کمنرسر کمی  

کتوسه  ک ککا  ک،انش کملی ک،م رش ک، م ا پ رنااب

کمی   ک  کطه هی کمن اع کشو  ازیب کیلو  -فن  ای

-زر  کارسانبکتهسانبکموس  کاسگزااکشننن ک،م رش

 .، یکتوسه کمیواک،انشک کفن  ایکس  کارسان  ن

س. و محمدی،  ندوشن،پروین، ا.؛ غیاثی .2

ااائ کمن کمفهومیکااای کا اکش ف  ک .1333ش.، 

ک کی لی کآموزش کاس دکاس ننا، کاس کپ رناا کتوسه   

کفصلن م  ، یکا،هسیک کپژ ،شکا رکس،کس  تمی.

ک31 صفی تککب7بکشم ا ک7منرسر کآموزشی.ک، ا ک

  .771کت 

اساسیک .1333توانا، ع. و کریمی دمنه، م.،  .3

 ککیزر تمی  س زیکانسژیکا کامن  کااته طکاه ن 

،ست  ایکا کتوسه کپ رناابکشوم اکشنفسانسکملیک

 .،اکیلو ک کمهننسیبکا الس زیکاه ن 

کتوسه ک .1331زاهدی، ش.،  .7 ک  کشنن جه نی

کشنن.ک کجه نی کاا،هس،ی کمی له ت کفصلن م  پ رناا.

 .72ت کک7بکصفی تک2بکشم ا ک3، ا ک

کا ک  .1335زاهدی، ش.،     .6 کج مع کپ رناا توسه 

ش نکاسکمنرسر ک کش اآفسرنیکسهزبکتهسان کانتو ااتکأت

 .،انوی  کیل م کطه طه ئی

کشکولی، م.؛ موسوی، م. و باقریاکریان، ذ .1

کک.1332ع.،  کپ رنااککیزر تمی  م  ئل کتوسه   

المللیکانجماکا اکفصلن م ک.، یکاست نکرز،شهسست ن

ک ک، ا  ک، ا کجنرن. کشم ا ک77جغساف  یکارسان. بک23ب

  .277کت ک332 صفی تک

سادات هاشمی، م.؛ نصراللهی، ز. و بامری،  .2

می  کزر  ک ککاازر ایکیواملکمؤثسکاس .1335س.، 

ک  کشووا، یکمن  کگس   ک،ا کپ رناا اسککOECD توسه 

کمن  کتیه قیبک .STIRPAT اس د کاقتص ، مجل 

بک2فس،نیی.ک، ا ککپژ ،وی  کیلو کان  نیک کمی له ت

 .732کت ک731بکصفی تک3شم ا ک

زاده، ی.، امیری، ر.؛ قدمی، م. و بیگصالحی .3

کت .1331 کسنجش کجه  کالیو کااائ  ک  ث سکأطساای

کفساسویک کپ رنااب کتوسه  کااه ، کاس کاجتم یی سسم ر 

  .21کت ک77بکصفی تک32بکشم ا ک6منرسر .ک، ا ک

عزیزیان م.ص.؛ ساعدی، س.؛ محمودی، پ.  .71

-اساسیکااای کمی   . 1334، .و خورشیدی، ن

زر  ک کتوسه کپ رنااکشهسی.ک، م اکشنفسانسکملیک

کبصواتکالکتس ن کی کمهم ایک کمننسکشهسیکپ رناابکا

 .المللیکمهم ایبکشهسس زیکمهسازشهسس  کا اؤم

کیزر تمی  اساسیکااه ،ک. 1333فیاضی، م.،  .77

 کمنرسر کشهسیکا کتأش نکاسش اافسرنیک کتوسه کپ رنااک

کشنفسانسک کشهسرز،(ب کموا،ی  ک)می له 

کا زآفسرنیکا ا ک  کتوسه  کمهم ایب کیمسانب المللی

  .زرسس خ ک، یکشهسیک،اکارسانبکتهسان

چشمه، م. و م.؛ محمدی دهفیروزی،  .73

، یکپ رناایکاازر ایکش خص .1331سعیدی، ج.، 

ک کآل رنن کیزر تمی   کتأش نکاسکآلو،گیک،وا  یک،ا 

صنهتیبکمی له کموا،ی کشل نکشهسکا،واز.ک، کفصلن م ک

ککشن سیاو ک، یپژ ،ش ک، ا  ک2شهسی. کشم ا  بک7ب

  .32کت ک72 صفی ت

 .1334قادری، ع.؛ رنجبر، ع. و قادری، ع.،  .72

ک کاثسات ک کپ ل روی  کیزر تمی  اازر ای کنف  ، ی

زر  بکانسژیکمی  کسساسسیک،م رشکچه ام ا گ ز.

کتهسانبکم س  کآموزشکی لیکمهسکؤ کپنافننکزر تیب

  .زر  گس  کتس رجیک، ستنااانکمی  -اا نن

کاشانی اصل، ا.؛ صلاحی، و. و رامش، س.،  .73

ک،اکک.1331 کتجنرنپذرس ک، ی کانسژی کش ااس،
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کشسار کاسن م  کااتق ی کا رکس، کا  کشهسی ارزی

کا ل اک،م رشکاساسیکچ لشکیزر تمی   ک کب  ،

کتهسانبک کشهسیب کمنرسر  کنورا کاا،ک ا، ی ااار 

  .س زم نکا  جکشهس،اایکتهسان

کتوسه ک .1333کمال غریبی، م.،  .77 کا  ،ست  ای

کپتس ش می ک ک  کگ ز کنف ب کصنه  ک،ا پ رناا

شنفسانسکملیکنف بکگ زککا ل ا اا،ک ا، یکجه نیب

کمسشزک کتهسانب کپ رنااب کتوسه  ک  پتس ش می

 .اا،ک ا، یک،ست  ایکا کتوسه کپ رناا

 .1331محمدی حمیدی، س. و سبحانی، ن.،  .76

توسه کپ رنااک،اکمنیق کخ  ام  ن کا کت ش نکاسشوواک

کفصلن م ک کفض ب کجغساف  ری کآم رش کمجل  ارسان.

شم ا کبک2پژ ،ویک،انوی  کگل ت ن.ک، ا کک-یلمی

  .773ت کک33بکصفی تک32

 و .م ع.؛ واعظی، بازرگان، نیا، ع.؛ملکی .71

کا لور  . 1333احمدیان، م.،  اننیکشن س ریک 

ک کمؤلف  کپژ ،ش کفصلن م  کپ رناا. ک،انوی   ، ی

بک2بکشم ا ک31ارزیک،اکآموزشکی لی.ک، ا کاسن م 

  .36ت کک7صفی تک

کاسن م ک .1333مومنی، م.،  .72  ارزیکا،م  

کمی  آموزش کپ رنااک، ی کتوسه  ک،ا زر  

کمن  کاز کاستف ،  کا  کارسان  .SWOT اشوتوار  

ک، ا  کگس،شیسی. کفض ی ک2فصلن م  کشم ا  بک77ب

  .61ت کک33صفی تک

کااائ ک .1334،.نوابخش، م. وثابتی،م .73 ک  طساای

الیوکجه کسنجشکتأث سکسسم ر کفس،نییکاسکااه ،ک

کتأش نکاسکانسژی ، یکپ  .کتوسه کپ رنااکشهسیکا 

ک ک، ا  کارسان. کاجتم یی کتوسه  کمی له ت بک2مجل 
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Abstract 
The concept of clean environment is one of the most important and significant macro 

principles in the policy of the whole country. This is especially important among countries 

with large oil and gas capital (which is one of the major polluters of the environment). Because 

today, the human and economic costs of achieving a sustainable environment are estimated at 

billions of dollars. Due to its oil and gas industry, Iran is one of the countries that pays special 

attention to the environment and pollutants from its activities and has always sought to design 

and apply various models and models to reduce oil and gas pollutants. In this article, the 

authors have devoted their efforts to designing an environmental model of sustainable 

development in the Iranian gas industry. The combined research method is based on mixed 

exploratory research (qualitative-quantitative). The statistical population of the present article 

is based on 1080 people and using the snowball method to achieve theoretical saturation with 

25 experts, in-depth interviews were conducted and in a quantitative part, to measure the 

model, a researcher-made questionnaire by cluster sampling method Relative was distributed 

among 285 samples. The validity of the questionnaire was confirmed by face and content 

method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha method. Data were analyzed by 

exploratory and confirmatory factor analysis with SPSS and AMOS software. The results of 

the qualitative section indicate that the environmental model of sustainable development has 

15 dimensions in terms of causal conditions (1. service mission, 2. safety and health 

requirements, 3. social responsibility), underlying conditions (4. education and learning, 5 

Culture building, 6. Attitudes and knowledge of managers), intervention conditions (7. 

Contractors, 8. Technical facilities and equipment, 9. Technology and technical operations), 

strategy (10. Medium and long-term policies of the Ministry of Energy, 11. Supervision and 

Continuous evaluation of project progress is 12. Customer Consumption Management 

Programs, 13. Residual Pollution Management Programs) and Outcome (14. Improving the 

Environmental Performance of the Gas Company and 15. Moving Towards Sustainable 

Development). The results of the quantitative section showed that all dimensions of the 

research paradigm model were confirmed. 
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