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 :چکیده

تحقیقات  پیچیده پایداری و کمك به ساماندهی هایبه تفهیم و ترسیم چالش اساسیحل دریایی، همواره نیاز وبا توجه به افزایش فشارهای انسانی بر س

آوری های مدیریتی و همچنین میزان تابتصمیم بینی تغییرات و پشتیبانیتوان به پیشجامعی می با تدوین چنین چارچوب بنابراینگردد. احساس می

یكی از  DPSIRها موسوم به ، فشار، وضعیت، اثرات و پاسخپیشرانمفهومی مدل عوامل  زیست منطقه دست یافت. در این زمینه چارچوبمحیط

از مناطق  و ةمهمترین جزیر و عنوان بزرگترینقشم نیز بهاز طرفی  تفاده قرار گیرد.دریایی مورد اس-تواند در مناطق ساحلیرویكردهایی است که می

زیست متنوع و حساس سبب تبدیل این محدوده همراه محیطهای خاص این منطقه بههای اخیر، ویژگیدهه درباشد. میفارس خلیج  ةاستراتژیك حوز

م به بررسی أبر این اساس، در تحقیق حاضر با رویكردی تو است. شدهشناسی کشور نهای عمده گردشگری فرهنگی، طبیعی و زمیبه یكی از قطب

اجتماعی پرداخته شد. در این راستا به جهت  -های شمالی سواحل جزیره قشم با استفاده از معیارهای اقتصادیزیست دریایی در کرانهآوری محیطتاب

که از رویكردهای غیرآزمایشی  (SEM-PLS)در تلفیق با مدل معادالت ساختاری  DPSIRسازی هرچه بهتر نتایج، چارچوب مفهومی مدل کمّی

 -با شاخص نهادی 5/0و  62/0، 62/0های ترتیب با وزنشناختی فازی، شاخص اقتصادی در این منطقه بهبا توجه به نقشه. شدکار گرفته هب ،است

 ،همچنین. سویه و منفی دارد فرهنگی رابطه دو -با شاخص اجتماعی 65/0عامل با وزن باشد، این سویه و مثبت می مدیریتی و زیستی دارای رابطه دو

 سویه و منفی دارد. شیمیایی رابطه یك وی با شاخص فیزیك 69/0شاخص اقتصادی با وزن 
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 مقدمه .1

 و یتالق کانون ییایدر–یهای ساحلبومتسیز میقداز 

 بوده یانسان و یعیطب هایستمیاکوس اشتراك نقطة

در برابر  یساحل مناطق یشكنندگ و تیحساس. است

 نیهمچن و تیجمع شیها، افزایآلودگ ش،یفرسا

 از شیهای ببرداریهای نابخردانه انسان و بهرهتیفعال

 مناطق نیا یستیزطیمح ینابودی و آلودگ نةی، زمحد

مناطق در  نیهای اتوانمندی به توجه با. است شده

و  یتیریمد چارچوب كیبه  ازمندین دار،یتوسعه پا

و  یساحلاطق من در كپارچهی و کارآمد زییربرنامه

 گونه نیا در داریپا توسعه آن هیسا در تا است ییایدر

 Bouzar) باشد ریپذامكان مناطق و ینواح

Jomehri, et al., 2013). كی نیبا تدو بنابراین 

 و راتییتغ ینیبشیتوان به پیجامع م چارچوب

 زانیم نیهمچن و یتیریمد یهامیتصم یبانیپشت

 نی. در اافتیمنطقه دست  ستیزطیمح یآورتاب

، فشار، شرانیپمدل عوامل  یمفهوم چارچوب نهیزم

 از یك، ی1DPSIRها موسوم به پاسخ و اثرات ت،یوضع

-یتواند در مناطق ساحلیم هک است ییكردهایرو

 یهالیوجود پتانس با. ردیگ قرار استفاده مورد ییایدر

 انیارتباط م جادیا یمدل مذکور برا ،متعدد

 ،یتیریمد یهااستیو س یعلم یهادگاهید

-یساحل یهاطیمح در مدل نیا از ریاخ یهااستفاده

 ،بنابرایناست.  یفیک یمحدود به کاربردها ییایدر

تواند به یم یکمّ یكردهایمدل با رو نیا قیفارتقا و تل

 دینما یانیشا کمك حاصل جینتا یارتقا

(Zinetullina et al., 2020). 

دریایی نقش مهمی در -های ساحلیاکوسیستم

پشتیبانی از جمعیت انسانی و تنوع زیستی ایفا 

                                                 
1Drivers, Pressures, State, Impact and Response 
(DPSIR) model of intervention 

از  درصد 40حدود  ،میالدی 2005کنند. در سال می

یلومتری از سواحل ک 100جمعیت جهانی در حریم 

. این نواحی (Liang and Li, 2020) اندزندگی کرده

های ترین عرصهترین و متنوعیكی از پرمحصول

. آیندشمار میبهزمین  ةزیستی در سطح کر

های انسانی شود توسعه جوامع و تمدنمی بینیپیش

دریایی با رشد -های ساحلیعرصه ةدر محدود

 Soininen) یابد ادامه 21چشمگیری در طی قرن 

and Platjouw, 2018)حالی است که  . این در

-های ساحلیبر منابع اکوسیستم زیادیفشارهای 

های انسانی و از طریق فعالیت دریایی که عمدتا  

 Zhang et) اندزیست حاصل شدهتغییرات محیط

al., 2020) سبب تمرکز محققان بر نقش ،

یتی در این ، اجتماعی و مدیرشناختیبومفاکتورهای 

که  است شده سببمناطق شده است. این فشارها 

-های ساحلیلزوم درك مدیریت فرادستی حوزه

این اساس، چگونگی مرتفع  دریایی احساس شود. بر

این دست زا در فرادست و پایینساختن عوامل تنش

های ها و مقیاسمناطق )در چارچوب اکوسیستم

زیستی حیطتواند با بررسی تغییرات ممتفاوت( می

ثر بر اکوسیستم و رفاه انسانی مورد ارزیابی ؤجهانی م

 .(Kombiadou et al., 2018) قرار گیرد

 از ادییز ییهاتوانمندی از ییایدر-یسواحل ینواح

 و هیسرما جذب ،یالمللنیب تجارت نظر

 عیصنا ،ییایونقل درگذاری، گردشگری، حملهیسرما

 .باشدیرخوردار مآن ب رینظا و انیآبز پرورش ،ییایدر

 در تیجمع شیدنبال افزاسفانه، امروزه بهأا متامّ

 و یعیهای طبتیفعال نیو همچن یساحل ینواح

از  اندازه از شیهای بوریو بهره یخصوص انسانبه

 یتیریو مد یستیزطیمح یهامنابع آن دچار چالش

از  .(Bouzar Jomehri et al., 2013)شده است 
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توان به یم یاطق ساحلمن یهاچالش نیمهمتر

و  شناختیبوم یندهایآفر یهاو درك کنش فیتعر

در  ستمیس تیریمد و راتییتغ ینیبشیپ ،یاجتماع

 ستمیاکوس یریپذو ارتجاع یآورتاب یجهت ارتقا

 كی ازمندین ییهاچالش نیچن بیاناشاره داشت. 

ل مسائ لیبه مسئله )جهت تبد یزماندهسا ندیفرآ

باشد یم( لیتحل و هیتجزل قابل ئخام به مسا

(Enright and Boteler, 2020)به  ازین ن،ی. همچن

 و دانشمندان یریگمیتصم ةدرباره نحو یاطالعات

-Mafi)شود یم احساس شهروندان نهیزمشیپ

Gholami et al., 2017). انجام قاتیعمده تحق 

توسعه  برمتمرکز  یاجتماع-یاقتصاد كردیرو با شده

شناساگر بوده  یهاستمیس یسامانده و یمفهوم

 ةتوسع یبرا ییهاتالش زیاست. در حال حاضر ن

 یتجرب یایدن با را قاتیتحق جیکه نتا ییهامدل

 Enright and)در حال انجام است  ،دهند قیتطب

Boteler, 2020). ةریجز نیعنوان بزرگترقشم به 

مناطق  نیهرمز( از مهمتر ةفارس )واقع در تنگ جیخل

 یهادهه یباشد. طیمفارس  جیخل ةحوز كیاستراتژ

همراه به منطقه نیخاص ا یهایژگیو ر،یاخ

 نیا لیتبد سبب حساس و متنوع ستیزطیمح

 یعمده گردشگر یرهاقط از یكی به محدوده

 است دهیکشور گرد یشناسنیزم و یعیطب ،یفرهنگ

(Bolokbashi, 2001).  

زیست دریایی آوری محیطدر ارتباط با تاب

مختلفی در سراسر جهان صورت گرفته  هایپژوهش

در ( 2011و همكاران ) Atkinsطور مثال است. به

 زیست ساحلی پرداختتحقیقی به مدیریت محیط

(Atkins et al., 2011)چارچوب  . در این تحقیق از

سازی مدیران به تصمیم برای کمك DPSIRمدل 

استفاده شده است. بر این اساس دو مطالعه موردی 

ریت استخراج آبزیان در درازمدت و شامل مدی

زیستی دریایی در انگلستان بررسی مدیریت تنوع

در تحقیقی به  ،(2006و همكاران )  Borja.شد

و چارچوب راهنمای  DPSIRارزیابی کارآیی مدل 

 ,.Borja et al) مدیریت آب اتحادیه اروپا پرداختند

. در این تحقیق یك رویكرد جامع جهت (2006

ك وضعیت ناپایدار اکولوژیك اتخاذ شد. ارزیابی ریس

بر این اساس و جهت رسیدن به وضعیت اکولوژیكی 

های آبی اروپا، شرایطی را که مناسب در تمام عرصه

فشارهای وارد شده  ةمنجر به افزایش ریسك و توسع

مدل  بهای آبی هستند را در قالبر اکوسیستم

DPSIR د. شناسایی کردنFletcher  و همكاران

به کاربرد ارزیابی جامع  یدر تحقیق( 2014)

عنوان چارچوبی مفهومی برای تولید اکوسیستمی به

 دریایی پرداختند-محتوا برای مدیران مناطق ساحلی

(Fletcher et al., 2014).  بدین منظور کلیه

های ذینفع لحاظ و در قالب یك مدل بیزین جنبه

(2BBN ) .با هدف انتقال این تجربیات طراحی شد

عنوان ابزاری برای ارزیابی ایج این تحقیق بهنت

سناریوهای مدیریتی قابل استفاده  گرایانهکنش

 .باشدمی

Cook تیریمد ی( در بررس2014همكاران ) و 

 انیب دایجنوب فلور یسواحل جنوب یهاستمیاکوس

 انیم میرمستقیو غ میمستق دهیچیکه ارتباط پ کردند

 بدر قال نهگا 11 یهاتیگانه، وضع 12 یفشارها

شده به کمك نظرات  لیتعد DPSIRمدل 

 است یابیقابل ارز یزمان سیو ماتر یکارشناس

(Cook et al., 2014) .Nobre ( 2011همكاران ) و

 یاقتصاد و یكیاکولوژ یابیارز به یقیدر تحق

 ,.Nobre et al) پرداختند یساحل یهاستمیاکوس

                                                 
2Bayesian Belief Networks 
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جامع از  یسازمدل كیمطالعه  نی. در ا(2011

 یهااستفاده تیریمد یبرا ستیزطیمح طیاشر

 یسازآزاد کاهش یوهایانجام شد )سنار یورزگشتاب

( 2014همكاران ) و  Lowe.(یبه بستر آب یمواد مغذ

و  یمتقابل انسان یهاکنش یبه بررس یادر مطالعه

 ,.Lowe et al) پرداختند كیبالت یایدر در یعیطب

 كیوسعه اقدام به ت قیتحق نیدر ا هاآن. (2014

 نی( جهت تدوBBN) نیزیب لیشبكه تحل

 Bouzar  .نمودند راتییمقابله با تغ یهایاستراتژ

Jomehri  یآلودگ یبررس به( 2013همكاران )و 

ها و توانمندی مكران، ییایدر-یسواحل یستیزطیمح

 داریپا توسعه كردیرو با ییاجرا راهكارهای دات،یتهد

 جی. نتا(Bouzar Jomehri et al., 2013) پرداختند

 ییایدر انیآبز هیرویب دیص زانیکه م نشان داد هانآ

و پرورش  دیبر ص تیریاست. عدم مد افتهی شیافزا

 عدم ن،یو همچن مربوطهای آن از طرف سازمان

 ییایدر-یساحل یستیز یها، باعث آلودگآن یهماهنگ

واحل مكران شده س در ابیکم انیآبز رفتن نیو از ب

به  ی( در پژوهش2013) همكاران و Habibi .است

بررسی حساسیت فیزیكی کرانه ساحلی استان 

 ستییزمحیط حساسیت شاخص براساسهرمزگان 

(ESI )پرداختند (Habibi et al., 2013) . در همین

 یهایژگیهای واطالعات و نقشه از هاآن راستا

شناسی، فرم اراضی، تیپ و واحدهای اراضی، زمین

ی )جزر و مد و انرژی امواج(، شرایط هیدرودینامیك

ها و پوشش گیاهی و همچنین توپوگرافی، تاالب

اطالعات حاصل از بازدیدهای میدانی منطقه ساحلی 

داد با  نشان جیاستان هرمزگان استفاده کردند. نتا

سواحل استان  دات،یتهد یکنون روندتوجه به 

هرمزگان در صورت وقوع بحران و آلودگی نفتی، 

ی داشته و به مدیریت بهینه سواحل حساسیت باالی

 در این استان نیاز است.

 مواد و روش ها .2

 مدل کاربرد یبرمبنا حاضر قیتحق یشناسروش

 یجزئ مربعات حداقل روش به یساختار معادالت

(PLS-SEM )روین یمدل مفهوم چارچوب در 

( جهت DPSIR) پاسخ -اثر -تیوضع -فشار -محرکه

در  ییایدر ستیزطیمح یآورتاب زانیم یابیارز

 نیا در. باشدیم قشمة ریجز یمحدوده سواحل شمال

 در سپس ح،یتشر مطالعه مورد منطقه ابتدا راستا،

 در. گرددیم یمذکور بررس یهامدل ساختار ادامه

 ارائه ،ییکارا زانیم به مربوط محاسبات تینها

 یاتیفرض. شودیمارائه  هاآن انیم ارتباط و یخروج

را مبنا قرار داده است به  هاآن ورشیپ مطالعه که

 (:1)شكل  باشندیم لیشرح ذ

1H :دارند فشارها بر یمثبت اثرات محرك یروهاین. 

2H :دارند تیوضع بر یمنف اثر فشارها. 

3H :دارد اثرات بر یمنف اثر تیوضع. 

4H :بر اثرات دارند. یاثر منف هاپاسخ 

5H :محرك دارند. یروهایاثر مثبت بر ن هاپاسخ 

6H :بر فشارها دارند. یاثر منف هاپاسخ 

7H :دارند. تیاثر مثبت بر وضع هاپاسخ 

 منطقه مورد مطالعه .2-1

طور خاص سواحل شمالی و منطقه مورد مطالعه به

باشد. این جزیره که در میقشم  ةجزیرطور عام به

ی وسعت بخش انتهایی جنوب ایران واقع شده است

 ةزرگترین جزیربداشته و کیلومتر مربع  1491 حدود

جمعیت این جزیره  شود.محسوب میخلیج فارس 

هزار  120در حدود  1395براساس سرشماری سال 

 26نفر برآورد شده است. این جزیره در محدوده 

درجه عرض  27عرض شمالی تا دقیقه  32درجه و 
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درجه  56دقیقه تا  15درجه و  55و مختصات  یشمال

گفتنی است ست. دقیقه طول شرقی واقع شده ا 17و 

 292 یبیبه طول تقر یخط ساحل یقشم دارا ةریجز

دو اقلیمی روش  (. بر اساس2)شكل  باشدمی لومتریک

استان هرمزگان خشك و براساس روش  میاقل، مارتن

 8 معموال . بیابانی گرم شدید تعیین شده است مبرژهآ

ها نیز در سایر ماه استباران ماه از سال بی 9تا 

قشم  ةار ناچیز یا رگباری است. جزیربارندگی بسی

رای دو فصل مشخص یكی فصل گرم و طوالنی و دا

وهوای باشد. آبمدت میفصل معتدل و کوتاه یدیگر

 .شودمحسوب می دیگرم شد یابانیبنیز منطقه  نیا

بندی چهارگانه دریاها از نظر دمایی، خلیج تقسیم در

دمای  گیرد.فارس جزء دریاهای معتدله گرم قرار می

 استثر از شرایط سخت اقلیم أآب در خلیج فارس مت

تا  10دمای سطحی آب بین  ،های ساحلیو در آب

های آب گراد گزارش شده است. دردرجه سانتی 39

درجه  33تا  18 یندور از ساحل، دمای سطحی آب ب

آب در خلیج فارس از  شوری. باشدگراد میسانتی

ای سطحی بین هغرب به شرق کاهش یافته و در آب

شرق آن در هزار در شمال 40حدود  در هزار و 6/36

شرق شمال ةهای سطحی محدودمتغیر است. درآب

در هزار،  2/40تا  37خلیج فارس میزان شوری بین 

گراد، هدایت درجه سانتی 5/34تا  21دما بین 

 متریبر سانت هیثان یلیم 4/69 تا 53ن الكتریكی آب بی

 .گزارش شده است

 یهای جزر و مدی گلپهنه ره،یجز یاحل شمالسو در

 ایهای و صخرسواحل ماسه ،یو در سواحل جنوب

 یها و ارتفاعات آهكرا ناهمواری رهیجز نی. اباشدمی

احاطه کرده است که  یتند و قائم غالبا  یهایدگیبا بر

 یهای جنوبکرانه. دارند یها، فواصل مختلفاز کرانه

هنگام دارای  ةریز تا جزدرا بیمضرس و از ش ره،یجز

تا  توانندطوری که ناوها میباشد، بهمی ادیعمق ز

از آن پس،  ی. ولندیکرانه و ساحل حرکت نما كینزد

 ریهای زعلت سنگبه شتریعمق آب )ب یعلت کمبه

به ناچار از ساحل و کرانه دور  های(، کشتییایدر

 با  یتقر یشمالهایدر کرانه بیترت نیشوند. به هممی

 ةتنگ یعنیخوران )تنگه فارس(، در تمام طول تنگه

عمق به  ج،یشمال خل ةو کران رهیجز یشمال ةکران نیب

دهد. را اجازه نمیها کشتی حدی کم است که ورود

ا های حرّمستور از جنگل قسمت غالبا   نیها در اکرانه

مدی سواحل  و های جزرپهنه شتریو ب باشندمی

 یهای ماندابشینوع رو نیبرای ا یمناسب ستگاهیز

 .است

قشم،  رهیهای مهم و حساس جزبومستیاز ز یكی

ا است که در های حرّمنطقه حفاظت شده جنگل

از  یكیمكان  نیواقع شده است. ا رهیشمال جز

برای پرندگان آبزی و  شناسیبومی مهم هاکانون

بر منطقه  عالوه .شودمحسوب می ییایدر انیآبز

گذاری ای مساعد تخمه ماسها، پهنحفاظت شده حرّ

و پهنه جزر  رهیجز یدر ساحل جنوب یپشت عقابالك

 

 

 DPSIR یدر قالب مدل مفهوم قیتحق اتیفرض -1 شکل
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 یشرقپرندگان در شمال ستگاهیز یگل عیو مدی وس

نادر،  یستیز اییجغراف ،ییهمتایسبب ببه ره،یجز

 نیکه دارد از مهمتر یستگاهیو ارزش ز یكپارچگی

قشم  ةریجز یساحل هیناح در شناسیبومواحدهای 

 .شوندیمحسوب م

 قیتحق روش .2-2
 از بخش نیا در شد، اشاره قبال  که  طورهمان

 همراهبه) PLS-SEMو  DPSIR یمفهوم یهامدل

 لیذ شرح به( یزمان یسر یهمبستگ خود مدل ریز

 .شد استفاده

 DPSIR مدل. 2-2-1

 پاسخ -اثر -تیوضع -فشار -محرکه روین مدل

(DPSIR ،)آژانس  دییتأمورد  یهامدل از

 جهت یاگسترده طوربهاروپا است که  تسیزطیمح

 به کمك مؤثر،روابط  ییو شناسا یساختاربند

 راتییتغ شیپا نیو همچن گذراناستیس

 Ness)مورد استفاده قرار گرفته است  ستیزطیمح

et al., 2010) .طورهرا ب قیتحق اتیفرض 1 شكل 

. است نموده انیبرا مدل  نیا یدر قالب اجزا یضمن

 تحت یانسان تیفعال مختلف شكالا مدل نیا در

 روین ریتأث( که به نوبه خود تحت P) فشار عنوان

 اند،شده جادیا یروان ای یرونیب( D) یهامحرك

 لیتحم ستمی( سS) یساختار تیوضع بر را یداتیتهد

 یو اقتصاد یعیساختار طب تیوضع نی. در اکنندیم

 بیقرار گرفته است و موجب تخر ریتأثتحتمنطقه 

 راتییو تغ ستیزطیمح تیفیو افت ک ستمیاکوس

که  یاثرات نیمهمتر از(. I) شودیم نیساکن یدرآمد

 توانیم گذاردیم ستمیبر ساختار اکوس تیوضع رییتغ

 یستیزطیمحو  یاقتصاد ،یاجتماع یهاجنبه به

 از را( R) ییهاواکنش راستا نیا در. داشت اشاره

 ،یتماعاج تیوضع لیجهت تعد گذاراناستیس یسو

بود که  میجامعه شاهد خواه یو اقتصاد یستیزطیمح

 Sun) باشد گرنظاره ای یکنترل توانیمدر نوع خود 

et al., 2018) . 

 یزمان یهمبستگ خود مدل. 2-2-2

 یجهت بررس عموما  ( یالی)سر یزمان یهمبستگ خود

 مؤلفه كی یزمان یسر یهاداده یاستقالل و ناهمگون

-Durbinاساس آماره  نیا. بر شودیماستفاده 

Watson یالیسر یهایهمبستگ صیجهت تشخ 

-Two) یامرحله دو مربعات حداقل وهیش و ینزما

stage least squares )نوع نیا یاحتمال حذف یبرا 

 تست نیا اساس. شد خواهد استفاده یهمبستگ خود

مشاهدات بنا شده است.  یهامانده یباق یهمبستگ بر

 باشد، برقرار یهمبستگ خود اگر که یطورهب

 تشابه ستیبایممجاور  یهانمونه یخطاها ماندهیباق

 
 قشم ةجغرافیایی جزیر ةمحدود -2شکل 
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. باشند داشته یتصادف ریمقاد نسبت به یشتریب

 خود وجود)عدم  آزمون نیا هیپا فرضبراساس 

 انیم یهاتفاوت مربعات مجموع(، یالیسر یهمبستگ

 با یزیناچ ةرابط دیمجاور با یهانمونه ماندهیباق

وجود  هانمونه خود انیم ماندهیباق تمربعا مجموع

شاخص را  نینحوه محاسبه ا 1داشته باشد. معادله 

 .کندیم انیب

                                        (1) 

   

      

-Durbinآماره  ریمقاد انگریب Dکه  یطوربه

Watson یخود همبستگ زانیم نییتع یبرا 

. الزم باشدیممتفاوت  یره زماندو انگریب T. باشدیم

تفاوت  t-1تنها  t=2 یدر مثال باال برا است ذکربه 

 زانیم زین قابل مشاهده است.  ریدر مقاد یمتوال

(. باشدیماختالف مشاهده  ای)خطا  ماندهیباق ریمقاد

. باشدیم هیآماره فرض پا نیدر استفاده از ا مهمنكته 

 انیم یالیسر یهمبستگ وجود عدم بر فرض نیا

را در  D ریمقا عیتوز یاستوار است و به نوع هاداده

 سهیمقا هاحالت مشاهده شده و فرض استقالل داده

 .کندیم

 (PLS-SEM) یساختار معادالت مدل. 2-2-3

 یساختار با، SEM-PLS یمدل معادالت ساختار

به روش حداقل  یدر پ یپ یهاونیرگرس مشابه

 نیگزیجا یكردیعنوان روو به یمربعات جزئ

 Gao et)باشد یچند مؤلفه مطرح م یآمار یهاروش

al., 2018)معمول در  یبنددسته یها. عمده روش

 عیبه حجم وس اساسی ازیآمار چند مؤلفه با ن

ها را مؤلفه انیم یرهایروابط و مس ،یبردارنمونه

 كردیرو كنیل(. یاهیفرض كردید )رونزنیم نیتخم

 نیا. است یاثبات ،یارساخت معادالت لیلتح در یاصل

مطرح  یهاهیفرض آزمون امكان یشیآزماریغ كردیرو

 چند آمار زیآنال از حاصل ایو  یصورت تجربهشده )ب

تر نسبت به تعداد نییپا اریبس تیمؤلفه( را با حساس

 گریآورد. از دیبرداشت شده فرآهم م یهانمونه

كان برآورد و توان امیم یمعادالت ساختار یایمزا

 اثرات برآورد نیهمچن و یریگاندازه یاصالح خطا

 ,Enright and Boteler) داشت اشاره میمستق ریغ

 شده میترس یعلت و معلول ة. مطابق با شبك(2020

از دو بخش  ی(، مدل معادالت ساختار1) شكل در

مدل  ری( تحت عنوان زExogenousزاد )برون

زاد رون( و دMeasurement) یریگاندازه

(Endogenous تحت عنوان )یساختار مدل ریز 

(Structuralتشك )است شده لی (Fletcher et al., 

2014). 

 یریگاندازهمدل  ریز. 2-2-4

 انی، ارتباط میریگمدل اندازه ریاساس در ز نیبر ا

( که همان Manifest variablesآشكار ) یهامؤلفه

هان متناظر پن یهاهستند با مؤلفه یطیمح یهامؤلفه

 ی( که همان فاکتورهاLatent variableخود )

ها پاسخ و اثرات ت،ی، فشار، وضعمحرکه یروهاین

 یرونیعبارت بهتر اتصاالت بشود. بهیم نییتع ،هستند

(Constructionمدل در ا )ردیگیمرحله شكل م نی .

پنهان  یهامؤلفهکه  یدرصورت است، حیالزم به توض

به  یبراساس بار عامل باشند، داشته بعد كی از شیب

عنوان شوند. بهیم كیمتناظر تفك یفاکتورها ریز

 یسه بعد محرکه یروهایکه نیمثال و در صورت

 متصل، آشكار یهامؤلفه یسازكنواختی جهتباشند، 

 13Dو  11D ،12Dفاکتور  ریبه سه ز D محرکه روین

 فرض. (Atkins et al., 2011)شد  خواهد كیتفك

 یهامؤلفهمجموعه از  Jمدل وجود  ریز نیدر ا یاصل

 =1h ,2 … ,) متعدد مشاهدات تعداد با(، jX) آشكار

jp )و 0 نیانگی)م باشدیماستاندارد شده  صورتبه و 

 كی لیتشك در شد اشاره که طورهمان(. 1 انسیوار

( jX) آشكار یهامؤلفه(، یرونی)ب یریگاندازه مدل ریز

نوع  شی( نقش دارند. نما) پنهان یفاکتورها ریز و

پنهان  یهامتناظر و آشكار یهامؤلفه نیا انیرابطه م

و  2برقرار است )معادله  بیانعكاس و ترک قیاز طر

3 .) 

            (2) 
   

 (3)     
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 در یتصههادف یخطاههها انگریههب و  در آن  کههه

 نیانگیههم نشههانگر بههاال یةفرضهه. هسههتند ادلهههمع

 مؤلفههبها  یو عدم ارتبهاط همبسهتگ 0 یهاماندهیباق

کهه  ییههاآزمون از. اسهت مربوطهه رفهاکتوریزپنهان/ 

بهه  توانیم کنند،یمبودن را تست  یتك بعد هیفرض

(، PCA) آشهكار یههامؤلفهه یاصهل یهامؤلفه لیتحل

 نیگلداشهتا بیضهر و( Cronbach) کرونباخ یآلفا

(Dillon-goldstein’s rho )در. داشهههت اشهههاره 

بهودن برقهرار نباشهد،  یبعهدتهك یةفرضهکه  یصورت

 لیفهاکتور تشهك ریهز ایرا حذف کرد  هامؤلفه توانیم

 . (Cook et al., 2014)داد 

 یساختار مدل ریز. 2-2-5

مدل  یت و معلولعلّ روابططور که در چارچوب همان

 یاصل ةفیباشد، وظیمشخص م یتارمعادالت ساخ

 یدرون اتصاالت بیضرا نییتع یساختار مدل ریز

عبارت بهتر در (. بهPath coefficients) است مدل

حاصل  یت و معلولروابط علّ یداریمعن ،مدل ریز نیا

پنهان  یهامؤلفه انیم یات و مطالعات تجربیّاز فرض

د خو ییمدل آزمون شده است و مدل به ساختار نها

 از پس بخش نی(. در ا4گردد ) معادله یم كینزد

اقدام به حذف  ب،یضرا به مربوط محاسبات انجام

نشده، خواهد  دییتأ هاآن یداریکه معن یاتصاالت

 .(Atkins et al., 2011) دیگرد

(4) 
 

 یتصادف یخطا انگریب ζفوق،  یبا معادله خط مطابق

در  ینیبشیپ تیکم کنندهاجابت ستیبایماجزا که 

 0برابر  ییهانیانگیم مثال عنوانبهباشد.  ژهیو طیشرا

 فوق معادله.  ریبا مقاد یو عدم ارتباط با همبستگ

 یهامؤلفه انیاستقالل موجود م دهندهنشان ینوع به

 وت ارتباطات علّ رهیزنج کنندهمیترس و رگذاریتأث

مدل  یدرون اساس، ساختار نیاست. بر ا یمعلول

 كیصفر و  سیماتر كیتوسط  تواندیم یساختار

 یهامؤلفهاز تعداد  یمربع شكل که ابعاد آن تابع

 مؤلفهمنظور اگر  نی. بدردیشكل گ ،استپنهان 

را  iپنهان  مؤلفه راتییتغ ریتفس ییتوانا jپنهان 

و  1 تیکم سیمتناظر در ماتر یداشته باشد، به اجزا

تعلق خواهد گرفت  0 تیصورت کم نیا ریدر غ

 (.یداخل یطراح سی)ماتر

 نتایج .3

 ها. شناسایی مؤلفه3-1

ها در مدل معادالت ساختاری فرآیند انتخاب مؤلفه

PLS-SEM  براساس چارچوب مدل مفهومی

DPSIR  طراحی گردید. بر این اساس، مرور منابع

های بالقوه تأثیرگذار بر وضعیت مرتبط انجام و مؤلفه

ت دریایی شناسایی شدند زیسآوری محیطتاب

(Cook et al., 2014) .های مستقل مؤلفه که

های آشكار و همچنین محیطی تحت عنوان مؤلفه

های مدل )نیرو محرکه، فشار، وضعیت، اثر و مؤلفه

های پنهان در نظر گرفته ها( تحت عنوان مؤلفهپاسخ

 شدند. 

 گیری و ساختاری تحقیق برازش مدل اندازه. 3-2

گیری بهتر است روی تحلیل ورد مدل اندازهبرای برآ

گیری عاملی تأییدی که بخشی از الگوهای اندازه

سنجش  ة. این الگو در مورد نحوگردداست، تمرکز 

های مشاهده شده بحث های پنهان توسط مؤلفهمؤلفه

 کند.می

 های فیزیکی و شیمیاییمؤلفه. 3-3

های مؤلفه ةکنندهای اصلی تببینال اول: مؤلفهؤس

 زیست دریایی چیست؟ فیزیكی و شیمیایی محیط

 تحلیل معادالت ساختاری )برازش مدل(. 3-3-1

 دست آمده از تحلیل آماری هنتیجه ب. 3-3-2

،  Smart-plsافزاردر تحقیق حاضر با استفاده از نرم

آزمون شده است. برای بررسی  هامؤلفههمبستگی 

ه و تأیید های مستقل و وابسترابطه علی بین مؤلفه
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کل مدل از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. 

افزار تحلیل مسیر در این پژوهش با استفاده از نرم

Smart-pls  انجام شده است. نتایج حاصل از

دهد که نسبت نشان می Smart-plsهای خروجی

مجذور کای به درجه آزادی کمتر از سه است و سایر 

مورد تأیید قرار  های برازندگی برازش مدل راشاخص

ها دهند. الزم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیهمی

شود از ضرایب استاندارد و اعداد معناداری استفاده می

 
 های فیزیکی و شیمیایی در حالت استانداردکلی و تعیین مؤلفهگیری مدل اندازه -3شکل 

 

 
 های فیزیکی و شیمیایی در حالت معناداریگیری مدل کلی و تعیین مؤلفهاندازه -4شکل 

 

 
 های فیزیکی و شیمیایی در حالت برآوردیگیری مدل کلی و تعیین مؤلفهاندازه -5شکل 
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 95و همچنین برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان 

 2جدول  باشد.درصد می 5درصد و سطح خطا 

های مطرح شده را ضریب معناداری و نتایج فرضیه

 دهد. نشان می طور خالصهبه

دهد با توجه به تحلیل آماری نشان می و تجزیه

داری مسیر مابین مؤلفه نامشهود عدد معنی 2جدول 

های مشهود لفهؤهای فیزیكی و شیمیایی و ممؤلفه

راستایی و مدیریت پذیری، همیكپارچگی، انعطاف

رو این ارتباط مورد باشد از اینمی 96/1بزرگتر از 

داری گیرد. از طرفی چون عدد معنیتأیید قرار می

باشد این اثرات مستقیم دست آمده مثبت میبه

 های یكپارچگی،باشد. بنابراین مؤلفهمی

کننده راستایی و مدیریت تببینپذیری، همانعطاف

زیست دریایی های فیزیكی و شیمیایی در محیطمؤلفه

 باشند. می

 اقتصادی ةمؤلف. 3-4

کننده رویكردهای های اصلی تببینم: مؤلفهال دوؤس

 زیست دریایی چیست؟ اقتصادی محیط

 تحلیل معادالت ساختاری )برازش مدل(. 3-4-1

 های فیزیکی و شیمیاییالت ساختاری مؤلفههای برازندگی مدل معادشاخص -1جدول 

هاشاخص تیمطلوب مقدار مقدار قابل اتكاء نام کامل   

ChiSquare Divided - 92/5 (2χدو ) یکا مدل دییتأ   

χ2/df ChiSquare Divided to Degrees of Freedom χ2/df < 3 96/2 مدل دییتأ   

RMSEA Root Mean Square Error of Approximation RMSEA ≤ 1/0  087/0 مدل دییتأ   

NFI Normed Fit Index NFI > 9/0  99/0 مدل دییتأ   

GFI Goodness of Fit Index GFI > 9/0  99/0 مدل دییتأ   

CFI Comparative Fit Index CFI > 9/0  99/0 مدل دییتأ   

IFI Incremental Fit Index IFI > 9/0  99/0 مدل دییتأ   

 
 های فیزیکی و شیمیاییمعادالت ساختاری برای مدل پژوهش مؤلفه نتایج حاصل از مدل -2جدول 

 جهینت یمعنادار استاندارد ریتأث /ارتباط ریمس

 دییتأ 14/13 68/0 یكپارچگی  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 23/17 83/0 یریپذانعطاف ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 09/18 86/0 ییراستاهم  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 01/13 67/0 تیریمد  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 
 های برازندگی مدل معادالت ساختاری رویکردهای اقتصادیشاخص -3جدول 

 تیمطلوب مقدار مقدار قابل اتكاء نام کامل هاشاخص

 مدل دییتأ ChiSquare Divided - 64/5 (2χدو ) یکا

χ2/df ChiSquare Divided to Degrees of Freedom χ2/df < 3 82/2 مدل دییتأ 

RMSEA Root Mean Square Error of Approximation RMSEA ≤ 1/0  مدل دییتأ 093/0 

NFI Normed Fit Index NFI > 9/0  مدل دییتأ 98/0 

GFI Goodness of Fit Index GFI > 9/0  مدل دییتأ 99/0 

CFI Comparative Fit Index CFI > 9/0  مدل دییتأ 99/0 

IFI Incremental Fit Index IFI > 9/0  مدل دییتأ 99/0 
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 دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری هب . نتایج3-4-2

دهد با توجه به تجزیه و تحلیل آماری نشان می

داری مسیر مابین مؤلفه نامشهود عدد معنی 4جدول 

های مشهود انعطاف در ردهای اقتصادی و مؤلفهرویك

هزینه، انعطاف در اجرا، قابلیت انطباق و بازگشت 

رو این ارتباط باشد، از اینمی 96/1)بهبود( بزرگتر از 

گیرد. از طرفی چون عدد مورد تأیید قرار می

باشد این اثرات دست آمده مثبت میداری بهمعنی

های انعطاف در فهمؤل ،باشد. بنابراینمستقیم می

 هزینه، انعطاف در اجرا، قابلیت انطباق و بازگشت

رویكردهای اقتصادی در  ةمؤلف ةکنند)بهبود( تببین

 باشند. زیست دریایی میمحیط

 
 زیست دریایی در حالت استانداردرویکردهای اقتصادی محیط ةکنندگیری مدل کلی و تببیناندازه -6شکل 

 

 
 دارزیست دریایی در حالت معنیرویکردهای اقتصادی محیط ةکنندینگیری مدل کلی و تبباندازه -7شکل 

 

 نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری برای مدل پژوهش رویکردهای اقتصادی -4جدول 

 جهینت یمعنادار استاندارد ریتأث /ارتباط ریمس

 دییتأ 64/11 64/0 نهیانعطاف در هز  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 42/14 78/0 انعطاف در اجرا  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 21/14 77/0 انطباق تیقابل  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 46/8 49/0 بازگشت)بهبود(  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه
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 ییایدرزیست محیط یفرهنگ -یاجتماع ةمؤلف. 3-5

-اجتماعی ةکنندهای اصلی تببینال سوم: مؤلفهؤس

  زیست دریایی چیست؟فرهنگی محیط

 )برازش مدل(  حلیل معادالت ساختاری. ت3-5-1

 دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری هب . نتایج3-5-2

داری مسیر مابین عدد معنی 6با توجه به جدول 

های مشهود فرهنگی و مؤلفه-مؤلفه نامشهود اجتماعی

ریزی، بهبود مستمر، ارتباط متقابل و منابع برنامه

رو این ارتباط باشد، از اینمی 96/1انسانی بزرگتر از 

گیرد. از طرفی چون عدد مورد تأیید قرار می

باشد این اثرات دست آمده مثبت میداری بهمعنی

ریزی، های برنامهمؤلفه ،باشد. بنابراینمستقیم می

بهبود مستمر، ارتباط متقابل و منابع انسانی 

زیست دریایی در آوری محیطکننده مؤلفه تابینبتب

 فرهنگی -اجتماعی ةکنندل معادالت ساختاری تببینهای برازندگی مدشاخص -5جدول 

 تیمطلوب مقدار مقدار قابل اتكاء نام کامل هاشاخص

 مدل دییتأ ChiSquare Divided - 53/4 (2χدو ) یکا

χ2/df ChiSquare Divided to Degrees of Freedom χ2/df < 3 26/2 مدل دییتأ 

RMSEA Root Mean Square Error of Approximation RMSEA ≤ 1/0  مدل دییتأ 062/0 

NFI Normed Fit Index NFI > 9/0  مدل دییتأ 99/0 

GFI Goodness of Fit Index GFI > 9/0  مدل دییتأ 99/0 

CFI Comparative Fit Index CFI > 9/0  مدل دییتأ 00/1 

IFI Incremental Fit Index IFI > 9/0  مدل دییتأ 00/1 

 
 فرهنگی -اجتماعی ةکننداز مدل معادالت ساختاری برای مدل تببین نتایج حاصل -6جدول 

 جهینت یمعنادار استاندارد ریتأث /ارتباط ریمس

 دییتأ 87/12 67/0 یزیربرنامه  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 06/17 83/0 بهبود مستمر  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 05/18 86/0 ارتباط متقابل  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 95/12 67/0 یمنابع انسان  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 

 
 زیست دریایی در حالت برآوردیرویکردهای اقتصادی محیط ةکنندگیری مدل کلی و تببیناندازه -8شکل 
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 باشند. زیست دریایی میمحیط

  ییایزیست درزیستی محیط ةمؤلف. 3-6

زیستی  ةکنندهای اصلی تببینال چهارم: مؤلفهؤس

 چیست؟ زیست دریایی محیط

 )برازش مدل(  تحلیل معادالت ساختاری. 3-6-1

 دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری هب . نتایج3-6-2

مسیر  داریعدد معنی 8تأیید با توجه به جدول 

های های زیستی و مؤلفهمابین مؤلفه نامشهود مؤلفه

ریزی، یكپارچگی مشهود میزان گستردگی، برنامه

باشد، می 96/1های مشترك بزرگتر از یند و ارزشآفر

گیرد و چون رو این ارتباط مورد تأیید قرار میاز این

این اثرات  ،دست آمده مثبت استداری بهعدد معنی

های میزان بنابراین مؤلفه .باشدمستقیم می

یند و آریزی، یكپارچگی فرگستردگی، برنامه

های زیستی در کننده مؤلفهینبهای مشترك تبارزش

 باشند. زیست دریایی میمحیط

 ییایزیست درمحیط یتیریمد -ینهاد ةمؤلف. 3-7

 -نهادی ةکنندهای اصلی تببینال پنجم: مؤلفهؤس

 یست؟ زیست دریایی چمدیریتی محیط

 تحلیل معادالت ساختاری )برازش مدل(. 3-7-1

 دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری هب . نتایج3-7-2

داری مسیر عدد معنی 10با توجه به جدول 

مدیریتی و  -های نهادیمابین مؤلفه نامشهود مؤلفه

گیری، سبك های مشهود شیوه تصمیممؤلفه

 
 زیست دریایی در حالت استانداردفرهنگی محیط -اجتماعی ةکنندهای تببیندل کلی و تعیین مؤلفهگیری ماندازه -9شکل 

 
 داری زیست دریایی در حالت معنیفرهنگی محیط -اجتماعی ةکنندهای تببینگیری مدل کلی تعیین مؤلفهاندازه -10شکل 
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قانونی  گیری، روابط درون نهادی و ترتیباتتصمیم

رو این ارتباط مورد باشد، از اینمی 96/1بزرگتر از 

دست داری بهگیرد و چون عدد معنیتأیید قرار می

باشد. باشد این اثرات مستقیم میآمده مثبت می

گیری، سبك های شیوه تصمیمبنابراین مؤلفه

نهادی و ترتیبات قانونی گیری، روابط درونتصمیم

مدیریتی در -نهادی هایکننده مؤلفهینبتب

 باشند.زیست دریایی میمحیط

زیست گری رویکردهای محیطآزمون تعدیل. 3-8

 دریایی 

که از  Warp pls افزارنرمدر اینجا با استفاده از 

است به بررسی نقش  PLSهای افزارنرمخانواده 

 
 زیست دریایی در حالت برآوردیفرهنگی محیط -اجتماعی ةدکننهای تببینگیری مدل کلی و تعیین مؤلفهاندازه -11شکل 

 

 
 زیست دریایی در حالت استانداردهای زیستی محیطگیری مدل کلی و تعیین مؤلفهاندازه -12شکل 

 

  
 داری زیست دریایی در حالت معنیهای زیستی محیطگیری مدل کلی و تعیین مؤلفهاندازه -13شکل 
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 افزارنرمدلیل آن که روش تعدیلگری پرداخته شد. به

Warp pls طور کلی و پایایی و به در بررسی روایی

یكی  Smart PLS افزارنرمبررسی برازش مدل با 

است و نتایج همان است تنها به بررسی نقش 

 Warpافزار گری پرداخته شده است. در نرمتعدیل

PLS  بر خالفSmart PLSطور ، برازش مدل را به

افزار کلی محاسبه کرده که با توجه به خروجی نرم

 است با: این مقدار برابر 

(GoF)=498/0, small >= 1/0, medium 

>= 25/0, large >= 36/0  

 498/0بنابراین با توجه به اینكه مقدار این شاخص 

بنابراین مدل تحقیق حاضر از  است. دست آمدههب

برازش مناسبی برخوردار است. همچنین جهت 

سنجش برازش مدل سه شاخص دیگر نیز مورد 

 
 زیست دریایی در حالت برآوردیهای زیستی محیطی مدل کلی و تعیین مؤلفهگیراندازه -14شکل 

 

 های زیستیهای برازندگی مدل معادالت ساختاری مؤلفهشاخص -7جدول 

 تیمطلوب مقدار مقدار قابل اتكاء نام کامل هاشاخص

 مدل دییتأ ChiSquare Divided - 58/3 (2χدو ) یکا

χ2/df ChiSquare Divided to Degrees of Freedom χ2/df < 3 79/1 مدل دییتأ 

RMSEA Root Mean Square Error of Approximation RMSEA ≤ 1/0  مدل دییتأ 049/0 

NFI Normed Fit Index NFI > 9/0  مدل دییتأ 99/0 

GFI Goodness of Fit Index GFI > 9/0  مدل دییتأ 99/0 

CFI Comparative Fit Index CFI > 9/0  مدل دییتأ 00/1 

IFI Incremental Fit Index IFI > 9/0  مدل دییتأ 00/1 

 
 های زیستینتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری برای مدل پژوهش مؤلفه -8جدول 

 جهینت یمعنادار استاندارد ریتأث/ارتباط ریمس

 دییتأ 70/12 66/0 یگستردگ زانیم  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 20/17 83/0 بهبود مستمر  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 00/18 86/0 ارتباط متقابل  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 14/13 68/0 یمنابع انسان  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه
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(، APCمتوسط مسیر )ب یبررسی قرار گرفت: ضرا

( و متوسط عوامل ARSضریب تعیین تعدیل شده )

(. بر طبق فرضیات تناسب مدل AVIFتورم واریانس )

 11( که در جدول 2019ارائه شده توسط کوك )

، مدل مفهومی تحقیق حاضر از شودمشاهده می

 تناسب خوبی برخوردار است.

 گیریبحث و نتیجه .4

 ییهای فیزیکی و شیمیا. مؤلفه4-1

ای که مربوط به خالصه 2و  1های با توجه به جدول

های فیزیكی و از نتایج برازندگی مدل و تعیین مؤلفه

 
 زیست دریایی در حالت استانداردمدیریتی محیط -های نهادیمؤلفهگیری مدل کلی و تعیین اندازه -15شکل 

 
 داری زیست دریایی در حالت معنیمدیریتی محیط -های نهادیگیری مدل کلی و تعیین مؤلفهاندازه -16شکل 

 
 زیست دریایی در حالت برآوردیمدیریتی محیط -های نهادیگیری مدل کلی و تعیین مؤلفهاندازه -17شکل 
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داری و برآوردی شیمیایی در حالت استاندارد، معنی

های یكپارچگی، توان نتیجه گرفت: مؤلفهاست می

خوبی راستایی و مدیریت بهپذیری، همانعطاف

یزیكی و شیمیایی در های فکننده مؤلفهتببین

های این قسمت باشند. یافتهزیست دریایی میمحیط

 Gholami-Mafi (2017 ،)Atkinsهای با پژوهش

راستا ( هم2018) Gao( و 2011و همكاران )

 ,.Atkins et al., 2011; Gao et al)باشد می

2018; Mafi-Gholami et al., 2017). 

ی اقتصادی کننده رویكردهاهای اصلی تببینمؤلفه

 زیست دریایی چیست؟محیط

 مؤلفه رویکردهای اقتصادی. 4-2

ای که مربوط به خالصه 4و  3های لبا توجه به جدو

رویكردهای  از نتایج برازندگی مدل و تعیین مؤلفه

داری و برآوردی اقتصادی در حالت استاندارد، معنی

های انعطاف در توان نتیجه گرفت: مؤلفهاست می

انعطاف در اجرا، قابلیت انطباق و بازگشت  هزینه،

ة مؤلفه رویكردهای اقتصادی در کنند)بهبود( تببین

های این قسمت باشند. یافتهزیست دریایی میمحیط

و  (2016و همكاران ) Padashهای با پژوهش

Mumby ( 2017و همكاران) باشد راستا میهم

(Mumby et al., 2017; Padash et al., 2016). 

 فرهنگی-. مؤلفه اجتماعی4-3

ای که مربوط به خالصه 6و  5های با توجه به جدول

 -از نتایج برازندگی مدل و تعیین مؤلفه اجتماعی

زیست دریایی در حالت استاندارد، فرهنگی محیط

توان نتیجه گرفت داری و برآوردی است میمعنی

ریزی، بهبود مستمر، ارتباط متقابل های برنامهمؤلفه

 مدیریتی -های نهادیهای برازندگی مدل معادالت ساختاری مؤلفهشاخص -9جدول 

 تیمطلوب مقدار مقدار قابل اتكاء نام کامل هاشاخص

 مدل دییتأ ChiSquare Divided - 16/5 (2χدو ) یکا

χ2/df ChiSquare Divided to Degrees of Freedom χ2/df < 3 58/2 مدل دییتأ 

RMSEA Root Mean Square Error of Approximation RMSEA ≤ 1/0  مدل دییتأ 097/0 

NFI Normed Fit Index NFI > 9/0  مدل دییتأ 98/0 

GFI Goodness of Fit Index GFI > 9/0  مدل دییتأ 99/0 

CFI Comparative Fit Index CFI > 9/0  مدل دییتأ 98/0 

IFI Incremental Fit Index IFI > 9/0  مدل دییتأ 98/0 

 

 مدیریتی -های نهادینتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری برای مدل پژوهش مؤلفه -10جدول 

 جهینت یمعنادار استاندارد ریتأث /ارتباط ریمس

 دییتأ 82/10 62/0 یریگمیتصم وهیش  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 77/13 77/0 یریگمیتصمسبك   ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 13/13 74/0 یروابط درون نهاد  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه

 دییتأ 61/7 45/0 یقانون باتیترت  ییایمیو ش یكیزیف یهامؤلفه
 

 گریهای برازش مدل تعدیلشاخص -11جدول 

 مقدار قابل قبول دست آمدههمقدار ب

APC = 0.149 , P=0.011  Good if p<0.05 

 ARS = 0.344, P < 0.001  Good if p<0.05 

 AVIF = 2.291 Good if AVIF< 5 Ideally <= 3.3 
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کننده مؤلفه خوبی تببینمنابع انسانی بهو 

زیست دریایی فرهنگی در محیط -اجتماعی

های های این قسمت با پژوهشباشند. یافتهمی

Padash ( و 2016و همكاران )Islam  و همكاران

et al Islam ,.2018 ;)باشد راستا میهم( 2018)

Padash et al., 2016). 

 . مؤلفة زیستی4-4

ای که مربوط به خالصه 8و  7های ولبا توجه به جد

های زیستی از نتایج برازندگی مدل و تعیین مؤلفه

داری و برآوردی است در حالت استاندارد، معنی

های میزان گستردگی، توان نتیجه گرفت: مؤلفهمی

بهبود مستمر، ارتباط متقابل و منابع انسانی 

زیست دریایی کننده مؤلفه زیستی در محیطتببین

های های این قسمت با پژوهشباشند. یافتهمی

Islam ( و 2018و همكاران )Lamers  و همكاران

 et alIslam ,.2018 ;)باشد راستا میهم( 2016)

Lamers et al., 2016). 

 مدیریتی -. مؤلفة نهادی4-5

ای از نتایج که خالصه 10و  9های با توجه به جدول

مدیریتی در  -برازندگی مدل و تعیین مؤلفة نهادی

داری و برآوردی است، حالت استاندارد، معنی

گیری، های شیوة تصمیمتوان نتیجه گرفت: مؤلفهمی

گیری، روابط درون نهادی و ترتیبات سبك تصمیم

مدیریتی در -کنندة مؤلفه نهادیقانونی تببین

های این قسمت با زیست دریایی است. یافتهمحیط

و همكاران  Sun (2018 ،)eJahnkهای پژوهش

راستا هم (2018و همكاران ) Samimi( و 2017)

 ,.Jahnke et al., 2017; Samimi et al)باشد می

2018; Sun et al., 2018) .با توجه به نتایج T 

میزان با اهمیت بودن عامل اقتصادی و شدت 

تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این عامل نسبت به سایر 

 بل مشاهده است. زیست دریایی قاعوامل در محیط

شناختی فازی با هدر مرحله نهایی این پژوهش، نقش

رسم شده  1افزار متلب مطابق شكل استفاده از نرم

های مربوط به هر است. در این نقشه، بزرگی دایره

دهنده میزان مرکزیت آن عامل نسبت به عامل نشان

طوری که هر چه اندازه دایره سایر عوامل است به

ن آمیزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بزرگتر باشد 

عامل نسبت به سایرین بیشتر است. در این پژوهش 

دایره مربوط به شاخص اقتصادی از همه بزرگتر بوده 

دهد مرکزیت شاخص اقتصادی نسبت نشان می که

زیست دریا بیشتر است و از به سایر عوامل در محیط

اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به 

اختی فازی، شاخص اقتصادی در این منطقه شننقشه

با شاخص  5/0و  62/0، 62/0های ترتیب با وزنبه

مدیریتی و زیستی دارای رابطه دوسویه و -نهادی

با شاخص  65/0باشد، این عامل با وزن مثبت می

فرهنگی رابطه دوسویه و منفی دارد و  -اجتماعی

با شاخص  69/0همچنین شاخص اقتصادی با وزن 

 سویه و منفی دارد.شیمیایی رابطه یك وی فیزیك

دهد که عامل نتایج حاصل از گام سوم نشان می

زیست دریایی دارای آوری محیطاقتصادی در تاب

بدان مرکزیت زیادی نسبت به سایر عوامل می باشد. 

که این عامل، هم دارای تأثیرگذاری زیادی بر معنی 

ز سایر سایر عوامل بوده و هم تأثیرپذیری زیادی ا

عوامل دارد. تأثیرگذاری باالی این عامل بر سایر 

دهد که اهمیت مؤثر به این عامل عوامل نشان می

آوری عالوه بر اینكه خود منجر به افزایش تاب

گردد، زمینه را برای کاهش تأثیرات منفی برخی می

آوری و ایمنی منطقه مورد نظر عوامل بر روی تاب

 آورد. نیز فراهم می
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