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: هقدهه و هدف 

. ووه وٌس ثِ اػتالی ذاللیت ّب زض ّط خبهؼِی اظ هْوتطیي ٍ ؾبظًسُ تطیي ًْبزّبی اختوبػی اؾت وِ ثبیس زاًكگبُ یه

. هٌكبء پػٍّف ّبی خسیس ٍ زضیبفت زاًف ّبی ضٍظ زًیب ٍ وبضثطز آى زض هؿبیل هرتلف اظ عطیك زاًكگبّْب نَضت هی گیطز

زاًكدَیبى لكط آگبُ ّط خبهؼِ ضا . ٍحلِ ثؼس زاًكدَیبى هی ثبقٌس اظ خولِ اضوبى اؾبؾی زاًكگبّْب زض ٍحلِ اٍل اؾبتیس ٍ زض

تكىیل هی زٌّس ٍ اظ ًمف ّبی هْن زاًكگبُ ایي اؾت وِ ّسفْب، ثطًبهِ ّب ٍ ضٍـ ّبی آى ثب ًیبظّب ٍ ٍیػگی ّبی ضٍاًی ٍ 

اٌّگ ًوَزى ًیبظّبی هسضؾبى ، زض توبم ؾغَح، ػوسُ تطیي ًمف ضا زض ّن. اختوبػی زاًكدَیبى ّوبٌّگ ٍ ؾبظگبض ثبقس

ضٍظافعٍى خبهؼِ ثب تحَالتی وِ ثط اثط پیكطفت ػلن ٍ تىٌَلَغی ضخ هی زّس ثط ػْسُ زاضًس ٍ چَى ّسف آهَظـ ػبلی تطثیت 

ًیطٍی اًؿبًی هترهم ٍ هبّط هی ثبقس الظم اؾت اػضبء ّیئت ػلوی زاضای ثبض ػلوی ثبال ٍ ٍخساى هؿئَلیت پصیط 

( 1.)ثبقٌس

لصا اؾبؾی تطیي ػبهل . ًكدَیبى ضا ثِ ؾَی اّساف ػبلی ؾَق زّس ٍ یب اظ زؾتیبثی ثِ آًْب هحطٍم ًوبیساؾتبز هی تَاًس زا 

تدسیس ثٌبی تؼلین ٍ تطثیت ، اؾتبز اؾت ٍ ثٌبثطایي ثطضؾی ویفیت وبض هسضؾیي زاًكگبّْب اظ خولِ هْوتطیي هؿبئلی اؾت وِ 

(   2. )  ؾبیل آهَظقی ، تأثیط گصاض ّؿتٌسضوي فطاّن آٍضزى ثبظ ذَضز هٌبؾت ثطای تدعیِ ٍ تحلیل م

زض ایي ضاؾتب هطاوع آهَظـ ػبلی ثطای تؼییي . لصا الظهِ ضؾیسى ثِ ایي اّساف ، زاقتي اؾبتیسی ثب ٍیػگی ّبی قبیؿتِ اؾت

ى ًوًَِ قبیؿتگی اؾبتیس ذَز هالوْبیی ضا تؼییي هی وٌٌس تب ػولىطز آًْب ضا هَضز هغبلؼِ لطاض زٌّس ٍ اظ ایي عطیك اؾتبزا

(.  3)ذَز ضا هكرم ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ایي اؾبتیس ؾؼی ًوبیٌس ویفیت آهَظقی ضا اضتمبء ثركٌس 

اؾتبز ًِ تٌْب هترهم هؿبیل آهَظقی ثلىِ الگَ ٍ ضاٌّوبی فطاگیطاى ، هكبٍض ٍ هكىل گكبی زاًف پػٍّبى هی ثبقس ٍ ایي 

( 1. )تؼلین ٍ تطثیت زاضا ؾت ّوِ وبضوطز ثب ػٌبیت ثِ ًمف ٍ خبیگبُ هوتبظی اؾت وِ اٍ زض

خْت  زضآگبّی اظ ًظط زاًكدَیبى ٍ هالن ّب ٍ هؼیبضّبیی وِ آًْب ثِ ػٌَاى هالن یه اؾتبز هغلَة ًبم هی ثطًس ، هی تَاًس 

ثْجَز آهَظقْب ٍ تَؾؼِ ٍ پطثبض ًوَزى والؾْب ثؿیبض هؤثط ثبقس ظیطا انلی تطیي گیطًسُ آهَظـ ّؿتٌس ٍ توبم ًظبم آهَظقی 

( 2. )ًظَض ووه ثِ ایي لكط زض حبل فؼبلیت هی ثبقٌسثِ م

لصا ثب ػٌبیت ثِ ًمف هْن اؾتبز ٍ ًیبظ ثِ تؼبهل اؾتبز ٍ زاًكدَ زض اهط آهَظـ، هؿلوبً قٌبذت ٍیػگی ّبی یه اؾتبز 

ًیع زض پػٍّف حبضط . هغلَة اظ وبهلتطیي هٌبثغ ٍ ػول ثِ آى تَؾظ اؾبتیس هحتطم ، ویفیت آهَظـ ضا اضتمبء ذَاّس زاز 

خْت تحمك ایي ّسف عطاحی قسُ اؾت وِ قبهل ثطضؾی همبیؿِ ای زیسگبُ اؾبتیس ٍ زاًكدَیبى زاًكگبُ ػلَم پعقىی 

. ثَقْط زض ضاثغِ ثب ٍیػگی ّبی یه اؾتبز ذَة هی ثبقس

 

: هروری بر هطالعات انجام شده درخارج از کشور 

زاًكدَی پطؾتبضی ثب اؾتفبزُ اظ پطؾف  214هبلی ثط ضٍی زض زٍ زاًكىسُ پطؾتبضی آتالًتبی ـ 2005تحمیمی زض ؾبل  -1

حیغِ قبیؿتگی حطفِ ای ، اضتجبعبت ثیي فطزی ، ٍیػگی ّبی تكریهی ٍ تَاًبیی  4زضخِ ای لیىطت اًدبم قس وِ  5ًبهِ 

زض حبلی . ٍزًسثطذَضزاض ة 4ًتبیح ًكبى زاز اؾبتیس وبضآهس ثغَض هؼٌی زاضی اظ اهتیبظ ثبالی . تسضیؽ هَضز ثطضؾی لطاض گطفت

اذتالف ثبالتط ثیي اؾبتیس وبضآهس ٍ ًبوبضآهس هطثَط ثِ ظهیٌِ . حیغِ ثَز 4زض ّوِ  3وِ اهتیبظ زض اؾبتیس ًبوبضآهس پبییي تط اظ 

اضتجبعبت ثیي فطزی ٍ ثؼس اظ آى ٍیػگی ّبی قرهیتی ثَز ٍ اذتالف ووتط هطثَط ثِ قبیؿتگی ّبی حطفِ ای ٍ زض ٍحلِ ثؼس 
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ّوچٌیي . اظ ایي ًتبیح ثطهی آیس ًگطـ اؾبتیس ًؿجت ثِ زاًكدَیبى ثط تَاًبیی حطفِ ای آًْب همسم اؾت. ثَزتَاًبیی تسضیؽ 

لصا پیكٌْبز هی قَز اؾبتیس ًگطـ قبى ضا زض هَضز . ایي تحمیك ًكبى زاز وِ ًظط زاًكدَیبى زض ّط زٍ زاًكىسُ هثل ّن ثَز

( 6).زاف تسضیؽ ٍ آهَظـ ثبال ثجطًسزاًكدَیبى ثِ ػٌَاى ثْتطیي ضٍـ ثطای هَفمیت زض اُ

زض ایي تحمیك . زض یه تحمیك تَنیفی زیگط زیسگبّْبی زاًكدَیبى زض هَضز ٍیػگی ّبی یه هطثی پطؾتبضی ثطضؾی قس -2

ًفط زاًكدَی پطؾتبضی اظ یه زاًكگبُ زض ایبالت هتحسُ آهطیىب پطؾف ًبهِ اعالػبت زهَگطافیه ، هكرهبت  اؾتبز  171

آًْب ضٍـ تسضیؽ، قرهیت فطزی ٍ اؾتفبزُ اظ ٍؾبیل . ، تؼساز ٍ ویفیت تطم ّبی گصضاًسُ ضا وبهل وطزًسهؤثط ٍ غیطهؤثط

عجك پبؾد ّبی ایي زاًكدَیبى اظ توبم ػَاهل هْوتط قرهیت . ووه آهَظقی ضا اظ ذهَنیت انلی اؾبتیس هؤثط قوطزًس

( 7).فطزی اؾتبز ثَزُ اؾت

تطیي ػَاهل ثطای یه هؼلن هؤثط قوطزُ اؾت وِ قبهل زاًف ػوَهی، قف ػبهل هْن ضا هْن( 1996)خبوَثؿَى  -3

نالحیت حطفِ ای، اضتجبعبت ثیي فطزی، هْبضت ّبی تسضیؽ، ذهَنیبت فطزی، ٍ زض زؾتطؼ زاًكدَیبى ثَزى ضا ثط قوطزُ 

( 8). اؾت

قبذِ ّبیی تمؿین قس آیتن ضا ثطای یه هطثی پطؾتبضی وبضآهس هؼطفی وطزًس وِ ثِ ظیط  48( 1995)فبوؽ ٍ هَگبى  -4

( 14).تَاًبیی تسضیؽ، اضتجبعبت ثیي فطزی، قرهیت فطزی، نالحیت پطؾتبضی ٍ اضظقیبثی: قبهل

ایي هغبلؼبت اظ ػَاهلی ّوچَى ضٍـ  .زض ؾبلْبی اذیط توطوع اوثط هغبلؼبت ، ثط ضٍی ذهَنیبت آهَظقی هطثی ثَزُ اؾت 

. الحیت حطفِ ای ًبم ثطزُ اًستسضیؽ، قرهیت فطزی، اضتجبط ثیي فطزی، اضظقیبثی ٍ ل

ثِ ؾِ ػبهل هؤثط ثطای اؾتبز وبضآهس اقبضُ وطزًس وِ قبهل تَاًوٌسی حطفِ ای، تَاًبیی ( 1990)ثطگوي ٍ ویت اؾىیل 

( 15). اضتجبط ثب زاًكدَیبى ٍ ػَاهل قرهیتی اؾتبز ثَزُ اؾت

ٍضی ایبلت آتالًتب اًدبم قس وِ زض ایي زض هسضؾِ زٍ ؾبلِ پطؾتبضی زاًكگبُ ام 1999پػٍّكی تَؾظ اٍقی زض ؾبل  -5

ًتیدِ پػٍّف ًكبى . پػٍّف ًظطات هطثیبى پطؾتبضی زضثبضُ ضفتبضّبی هفیس ٍ غیطهفیس هطثی ثبلیٌی هَضز ثطضؾی لطاض گطفت

زاز وِ هطثیبى ثطای الگَ ٍ ؾطهكك ثَزى ثیكتطیي اّویت ضا لبئل ثَزُ ٍ اظ ذهَنیبت هْن زیگط زض زؾتطؼ ثَزى آًْب ثطای 

زاًكدَیبى هی ثبقس ٍ اظ خولِ ضفتبضّبی غیط هفیس هطثی ، اًتظبضات ثیف اظ حس اظ زاًكدَ ، زازى تىبلیف ظیبز ثِ اٍ ٍ تمسم 

(. 4)ذَاؾتِ ّبی ذَز ًؿجت ثِ احتیبخبت زاًكدَ ضا شوط ًوَزًس 

ؾبتیس پطؾتبضی ضا زض هَضز پػٍّكی ضا زض هؤؾؿِ پطؾتبضی زاًكگبُ وبًىتیه اًدبم زاز ٍ ًظطات ا 1996زیىؿَى زض ؾبل  -6

ًتیدِ پػٍّف ًكبى زاز وِ قف هكرهِ اظ ًظط اؾبتیس ثیكتطیي اّویت ضا . آهَظـ هفیس زض والؼ زضؼ هَضز ثطضؾی لطاض زاز

 :      زض  آهَظـ ًظطی پطؾتبضی زاضا هی ثبقٌس وِ ایي هكرهبت ػجبضت ثَزًس اظ 

ثطلطاضی ًظن ٍ  -4 اعالػبت اؾبتیس زض هَضَع زضؾی  ؾغح -3اى  خلت ضضبیت زاًكدَی -2ؾبظهبًسّی ٍ ثطًبهِ ضیعی    -1

ضػبیت ػسل ٍ اًهبف زض اضظیبثی زاًكدَیبى  -6  زاضا ثَزى لسضت پصیطـ هؿئَلیت -5   تطتیت زض ٌّگبم اضائِ هَضَع زضؾی

(9  )

اًدبم زاز اظ هسضؾبى ٍ زض یه ثطضؾی وِ زض هسضؾِ پطؾتبضی زاًكگبُ وبضٍلیٌبی قوبلی آهطیىب  1981ثطاٍى زض ؾبل  -7

ًتیدِ پػٍّف ًكبى زاز . زاًكدَیبى پطؾتبضی ذَاؾت تب ًظطات ذَز ضا زضثبضُ هْوتطیي ذهَنیبت یه اؾتبز ذَة شوط وٌٌس
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وِ زاًكدَیبى اضتجبط هٌبؾت ثب زاًكدَ ضا هْن تطیي ٍیػگی ٍ هْن تط اظ نالحیت ّبی ترههی اٍ هی زاًٌس زض حبلی وِ 

(. 10)ی ٍ ًمف ترههی هسضؼ اّویت ثیكتطی لبئل قسُ اًس هسضؾبى ثطای تدبضة ػلن

 

: هروری بر هطالعات انجام شده در داخل کشور

اًدبم قس ٍ ٍیػگی ّبی یه اؾتبز ذَة زاًكگبّی اظ چْبض خٌجِ زاًف  1372پػٍّكی تَؾظ هْكیس هٌهَضی زض ؾبل  .1

ًفط اظ زاًكدَیبى وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی  345پػٍّی ، ضٍـ تسضیؽ ، تَاًبیی ایدبز اضتجبط ٍ قرهیت فطزی اظ زیس 

اضقس ضقتِ وتبثساضی زاًكگبّْبی زٍلتی تْطاى هَضز ثطضؾی لطاض گطفت ٍ ًتبیح ًكبى زاز وِ زاًكدَیبى همغغ وبضقٌبؾی 

(. 5)اٍلَضیت ضا ثِ ضٍـ تسضیؽ ٍ زاًكدَیبى همغغ وبضقٌبؾی اضقس اٍلَیت ضا ثِ زاًف پػٍّی اؾبتیس زازُ اًس 

اًدبم قس ٍ هؼیبضّبی یه اؾتبز ذَة زاًكگبّی زض چْبض حیغِ  1376ؾظ ؾؼیس حبخی آلبخبًی زض ؾبل پػٍّكی تَ -2

ًفط اظاؾبتیس هَضز ثطضؾی لطاض  46قرهیت فطزی ، زاًف پػٍّی ، ضٍـ تسضیؽ ٍ تَاًبیی زض ایدبز اضتجبط ٍ هكبٍضُ اظزیس  

یت ضا ثِ حیغِ قرهیت فطزی ؾپؽ زاًف پػٍّی ٍ تَاًبیی یبفتِ ّب ًكبى زاز وِ اؾبتیس اظ هیبى چْبض حیغِ ، اٍلَ. گطفت

ًحَُ  ،تؿلظ اؾتبز زض زضؼ هَضز تسضیؽ  قیَایی ثیبى ،گعیٌِ ،ّوچٌیي اوثطیت اؾبتیس . زض ایدبز اضتجبط ٍ هكبٍضُ زازُ اًس

اًس ٍ ٍیػگی ٍ ضا ثِ تطتیت هْوتطیي ٍیػگی زاًؿتِ جؾبظهبًسّی ٍ تٌظین زضٍؼ ٍ آهبزگی ثطای ووه ثِ ضفغ هكىل زاًف

( 11. )ًوَزًستؿلظ اؾتبز زض زضؼ هَضز تسضیؽ ضا هْوتطیي هؼیبض یه اؾتبز ذَة شوط

زض یعز تَؾظ آلبی زوتط ؾیس ؾؼیس هظلَهی ٍ ّوىبضاًكبى نَضت گطفت وِ ٍیػگی  1379پػٍّف زیگطی ًیع زض ؾبل  -3

 163زض ایي هغبلؼِ . هَضز ثطضؾی لطاض گطفتّبی یه اؾتبز ذَة اظ ًظط زاًكدَیبى زاًكگبُ ػلَم پعقىی قْیس نسٍلی یعز 

ثط عجك ًتبیح ایي ثطضؾی هْوتطیي . زاًكدَ ثغَض تهبزفی اًتربة قسًس ٍ اثعاض خوغ آٍضی اعالػبت پطؾكٌبهِ ثبظ ثَز

احتطام ثِ زاًكدَ ، زاقتي تؿلظ ، هَضَع تسضیؽ ، زاقتي عطح زضؼ ، زاقتي : ذهَنیبت یه اؾتبز ذَة ػجبضت ثَزًس اظ 

زض ثطضؾی ثیي ضطٍضت حضَض ٍ غیبة زض والؼ ٍ همغغ تحهیلی اهىبى وَئیع زض همغغ . زات هصّجی ٍ ضػبیت ػسالتاػتمب

(.      12)تحهیلی ًیع اضتجبط آهبضی هؼٌی زاضی ٍخَز زاقتِ اؾت 

حیغِ قرهیت  4زض زاًكگبُ ػلَم پعقىی ظاّساى اًدبم قسوِ  1380پػٍّف زیگطی تَؾظ اػظن هطًسی زض ؾبل   -4 

اؾتبز ًوًَِ تحمیك  88.زاًف پػٍّی ، ضٍـ تسضیؽ ٍ تَاًبیی زض ثطلطاضی اضتجبط ٍ هكبٍضُ هَضز ثطضؾی لطاض گطفت، فطزی 

اؾبتیس اظ . ًتبیح ظیط ثسؾت آهس SPSSپؽ اظ تدعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثب آظهًَْبی آهبضی ٍ ًطم افعاض . حبضط ضا تكىیل هی زاز

 اًبیی زض ایدبز اضتجبط ٍ هكبٍضُ تَاٍلَیتْبی ثؼسی ضا ثِ تطتیت ثِ ٍ ثِ خٌجِ  ضٍـ تسضیؽ یت اٍل ضا حیغِ ، اٍلَ 4هیبى ایي 

 (13.)، زاًف پػٍّی ٍ قرهیت فطزی زازًس 

 :هواد و روشها

خبهؼِ .اًدبم قس  87-88 م ؾبل تحهیلیهغبلؼِ حبضط یه تحمیك تَنیفی تحلیلی ثَزُ وِ ثهَضت همغؼی زض ًیوؿبل زٍ

ثغَض توبم  87-88اػضبء ّیئت ػلوی زاًكگبُ ػلَم پعقىی ثَقْط ثَزُ وِ زض ًیوؿبل زٍم زاًكدَیبى ٍ هَضز هغبلؼِ ولیِ 

. ٍلت هكغَل ثِ تسضیؽ ثَزُ اًس
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حدن ًوًَِ اظ عطیك ؾطقوبضی ثٌب ثِ ضطٍضت هؿئلِ ، ولیِ اؾبتیس ٍ زاًكدَیبى زاًكگبُ ػلَم پعقىی ثَقْط زض ًظط گطفتِ 

ًفط اظ زاًكدَیبى  1000ًفط اظ اؾبتیس ٍ  78ًفط زاًكدَ ثَز وِ زض پبیبى ًوًَِ گیطی تؼساز  1200ًفط اؾتبز ٍ  100قس وِ 

.  پطؾف ًبهِ ّب ضا تىویل ًوَزُ ٍ ثطگطزاًسًس

هالن ّبی اضظقیبثی یه  -اعالػبت زهَگطافیه اؾتبز ٍ ة -الف: اثعاض خوغ آٍضی اعالػبت قبهل  پطؾكٌبهِ زٍ لؿوتی ثَز 

ذیلی هْن،هْن،ًؿجتب هْن،ون اّویت ٍ ثی )وِ ثب هؼیبض پٌح زضخِ ای لیىطت ( ؾؤال ثؿتِ پبؾد 20)اؾتبز ذَة زاًكگبّی 

. اضظیبثی هی قس(اّویت

 "حیغِ ًبهجطزُ اّویت ثیكتطی زاضز؟ 4ثِ ًظط قوب وساهیه اظ  "زض لؿوت آذط ًیع یه ؾؤال ثؿتِ پبؾد ثب ػٌَاى

 .قرهیت فطزی لطاض زاقت -4ٍ   ٍ هكبٍضُتَاًبیی زض اضتجبط  -3ضٍـ تسضیؽ  -2زاًف پػٍّی  -1

خْت ؾٌدف ضٍایی پطؾكٌبهِ اظ اػتجبض نَضی ٍ هحتَایی اؾتفبزُ قس، ثسیي تطتیت وِ پؽ اظ اًدبم هغبلؼبت وتبثربًِ ای  

خْت ثطضؾی .تبییس قسنبحجٌظط زاًكگبُ لطاض گطفت ٍ  افطاززض اذتیبض  ٍ ٍُ خؿتدَی هٌبثغ الىتطًٍیه پطؾكٌبهِ تْیِ قس

ًفط اظ اؾبتیس ٍ زاًكدَیبى لطاض  15آظهَى هدسز اؾتفبزُ گطزیس وِ پطؾكٌبهِ زض اذتیبض -ایی پطؾكٌبهِ اظ ضٍـ آظهَىپبی

 ٍ( r=0.78)زض هَضز اؾبتیس  ضطیت ّوجؿتگی.هطحلِ زٍم تىویل پطؾكٌبهِ زٍ ّفتِ ثؼس اًدبم قس .گطفت ٍ تىویل قس 

. ثسؾت آهس( r=0.82)زاًكدَیبى

تی،وطٍؾىبل  ، آظهَى  ،آهبض تَنیفی ٍ آظهًَْبی وبی اؾىَئط 13ٍیطایف  SPSS ًطم افعاض عالػبت اظخْت تدعیِ ٍتحلیل ا

. اؾتفبزُ قسیَ ٍالیؽ ٍ هي ٍیتٌی 

ٍ اعالػبت  اظ خولِ هالحظبت اذاللی لحبػ قسُ زض ایي پػٍّف قطوت زض هغبلؼِ اذتیبضی ثَزُ، پطؾكٌبهِ ّب ثسٍى ًبم

. ثغَض ولی تدعیِ ٍ تحلیل قسًس


