
  چکیده:

 هتَجِ ای فشایٌذُ طَر بِ جبهؼِ هحیطی، سیست ّبی آلَدگی گستزدُ حجن دلیل بِ اخیز، سبلْبی در

 هٌتج سبش رقببتی هشیت بِ کِ سیستی هحیط تؼْذات دلیل بِ راستب ایي در. است ضذُ هحیطی سیست هسبئل

 تب کٌٌذ هی تالش ًوبیٌذ ًوی ارائِ سیست هحیط دٍستذار خذهبت ٍ هحصَالت کِ ّبیی ضزکت حتی ضَد، هی

 است ابشاری اثزگذارتزیي اس یکی دّبى بِ دّبى هثبت اس طزفی ارتببطبت .ًوبیٌذ ارائِ خَد اس سبش تصَیز یک

 پزسص ایي بِ پبسخ حبضز، پضٍّص اصلی بٌببزایي، ّذف .گذارد هی تأثیز کٌٌذگبى هصزف رفتبر رٍی بز کِ

 غبتیتبل بزٍ اػتوبد سبش  تیرضب یگزیبًجیبزًذ بب ه ضُیارسش ٍ اس طزیقبزًذ سبش تصَیز  بیآ کِ است کلیذی

 استبى ارگبًیک یکببرهصزف ظزٍف کٌٌذگبى هصزف پضٍّص، ایي در آهبری جبهؼِ دارد؟ زیدّبى بِ دّبى تبث

 احتوبلی غیز رٍش بِ ٍ ًبهحذٍد جبهؼِ اسای بِ ًفز 483 تؼذاد هَرگبى، جذٍل اسبط بز کِ ببضذ هی گیالى

 ّبی دادُ گزدآٍری ًحَٓ ًظز اس. است کبربزدی ّذف، ًظز اس حبضز پضٍّص. ضذًذ اًتخبة دستزط در

ببضذ ٍ اس ًظز جوغ آٍری دادُ ّب،  هی پیوبیطی ًَع اس ٍ تَصیفی تحقیقبت جشء حبضز پضٍّص، پضٍّص

 ًزمتحقیق هیذاًی هحسَة هی ضَد. بزای تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب اس رٍش هذلسبسی هؼبدالت سبختبری ٍ 

استفبدُ گزدیذ ٍ ًتبیج حبکی اس ایي است کِ تصَیز بزًذ سبش بِ صَرت   SPSS21   ٍ LISREL 8.5 افشار

تبثیز هی  دّبى بِ دّبى هثبت هستقین، ٍ یب اس طزیق رضبیت ٍ اػتوبد سبش ٍ ارسش ٍیضُ بزًذ سبش بز ارتببطبت

دّبى  بِ دّبى هثبت ز ارتببطبتگذارد. ّوچٌیي ارسش ٍیضُ بزًذ سبش اس طزیق ًگزش بِ بزًذ ًیش هی تَاًذ ب

تبثیز بگذارد. بٌببزایي پیطٌْبد هی ضَد هذیزاى ٍ هسئَلیت بزًذّبی ظزٍف یکببرهصزف ارگبًیک بیص اس پیص 

 بِ تقَیت تصَیز بزًذ سبش، رضبیت، اػتببر ٍ ارسش ٍیضُ بزًذ خَد تَجِ ًوبیٌذ.
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