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چکیده
ضزکت َب احسبس میکىىد کٍ مججًرود وًآيری را در فًاصل مکزّر ثزای ثزآيردن تقبضبی مزثًط ثهٍ مرهز کىىهدگبن وهًد رياوهٍ ثهبسار کىىهد
محرًالت جدید اغلت راٌ وًد را ثزای وزیداران پیدا ومیکىىد تحقیق حبضز اس وًع کبرثزدی ي َد

تحقیق ثزرسی اثز يیژگیَبی جمعیّت ضهىبوتی

ي سجک سودگی ثز پذیزش وًآيری محرًالت جدید میثبضد طزح تحقیق ،تًصیفی اس وًع پیمبیطی می ثبضهد دادٌَهب تًسه پژيَطه ز ثهٍ صهًرت
مستقیم اس مطتزیبن ثٍ يسیلٍ پزسص وبمٍ گزدآيری ضدٌ است جبمعٍ آمبری تحقیق محی داوط بٌ ،تعداد ومًوهٍ  483وفهز اس ثهیه اسهبتید ،کبرمىهدان ي
داوطجًیبن داوط بٌ َبی غزة استبن مبسودران میثبضد ضیًٌ ومًوٍ گیزی ثٍ صًرت ريش ومًوٍگیزی وًضٍای ي طجقٍای ثهًدٌ اسهت ثزرسهی ريایهی
پزسطىبمٍ اس طزیق ريایی محتًا ي پبیبیی آن اس طزیق محبسجٍ ی میبو یه آلفبی کزيوجبخ متغیزَب کٍ مقدار  0/838حبصل ضد ،صًرت پذیزفتٍ است وهز
افشار آمبری مًرد استفبدٌ در ایه پژيَص ویش  SPSSي  LISRELثزای معبدالت سبوتبری میثبضد وتبیج تحقیق حبصل حبکی اس آن است کٍ يیژگی-
َبیی جمعیت ضىبسی سه ،جىس ،درآمد ي اوداسٌ وبوًادٌ ثز وًگزایی مرز

کىىدٌ ي پذیزش وًآيری تأثیزی ودارود؛ تىُب عبمل تهأثیز گهذار تحرهی ت

می ثبضد ،ثٍ عجبرتی تحری ت ثبالتز ثز وًگزایی اثز مثجتی دارد َمچىیه در ایه تحقیق تأیید ضد کٍ سجک سودگی ثز وًگزایی مرز
مرز

کىىدٌ ي ویش وًگزایی مرز

کىىدٌ ثز پذیزش وًآيری مرز

واژهگان کلیدی :مرز گزایی ،وًگزایی مرز

کىىدٌ تأثیز غیز مستقیم ي ثبالیی دارود

کىىدٌ ،پذیزش مرز

کىىدٌ ،سجک سودگی مرز کىىدگبن
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