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تحليل عوامل مديزيتي تاثيزگذار بز كيفيت آموسشهاي متوسطه كشاورسي
حٕيس ٔٛحس ٔحٕسي ،1حؿيٗ قعجب٘عّي فٕئٟ ،2تبة پٛضآتكي*ٔ ٚ 3يٙب عّيطيبيي
تبضيد زضيبفت1390/7/15 :

4

تبضيد پصيطـ1391/2/3 :

چكيده
ايٗ پػٞٚف ،ثب ٞسف تحّيُ عٛأُ ٔدسيطيتي تبثيطٌدصاض ثدط ويفيدت آٔدٛظـٞدبي ٔتٛؾدُٝ
وكبٚضظي ث ٝضقت ٝتحطيط زض آٔس ٜاؾت .ضٚـ ايٗ پػٞٚف تٛنيفيٕٞ -جؿتٍي ثٛز ٜاؾدت .جبٔعدٝ
آٔبضي پػٞٚف ضا زا٘فآٔٛظاٖ ٔطوع آٔٛظـ وكبٚضظي حبجي آثبز ٞطٔعٌبٖ تكىيُ زاز٘س (٘ 86فدط
ٌ ٚطزآٚضي زازٜٞب اظ ضا ٜؾطقٕبضي وبُٔ افطاز ث ٝزؾت آٔس .اثعاض انّي پدػٞٚف ثدطاي جٕدآ آٚضي
زازٜٞب ،پطؾكٙبٔٔ ٝحمك ؾبذت ٝثٛز .اعتجبض ٔحتدٛايي اثدعاض پدػٞٚف ،ثدب ٘رطذدٛاٞي اظ تعدسازي اظ
وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚترههبٖ ٔطثٛٔ َٝٛضز تبييس لطاض ٌطفت  ٚثطاي تعييٗ پبيبيي پطؾكٙبٔ٘ ٝيدع اظ ضٚـ
آظٔٔ ٖٛمسٔبتي اؾتفبز ٜقس و ٝآِفبي وط٘ٚجبخ ٔحبؾج ٝقدسٔ (α;0/89( ٜجديٗ اعتجدبض ٔٙبؾدت آٖ
ثطاي ٌطزآٚضي زازٜٞب ثٛز .تحّيُ زازٜٞب ثب اؾتفبز ٜاظ ثط٘بٔ٘ ٝطْافدعاضي  SPSSا٘جدبْ قدس ٜاؾدت.
ثطاي تحّيُ زازٜٞب اظ ضٚـ تحّيُ عبّٔي اوتكبفي ثٟطٌ ٜطفت ٝقس .ثطاؾبؼ ٘تبيج ث ٝزؾت آٔدس ٜاظ
زيسٌب ٜزا٘فآٔٛظاٖ ،تفٛيى ٔؿئِٛيت  ٚاذتيبض ث ٝوبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهدم آٟ٘دب٘ ،ردٓ  ٚثط٘بٔد-ٝ
ضيعي٘ ٚ ،ح ٜٛثطذٛضز  ٚذٛـ اذاللي ٔسيط ؾ ٝاِٛٚيت ا َٚاثطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُٝ
وكبٚضظي ضا تكىيُ ٔيزاز٘س .نالحيت حطفٝاي ،قٛض ٔ ٚكٛضتٔ ،كبضوت  ٚاضتجبَبت ،لبٕ٘ٙ٘ٛدسي،
 ٚحٕبيتي اظ عٛأُ ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي ثٛز٘س و ٝايٗ پدٙج
عبُٔ زض ٔجٕٛع  66/41زضنس ٚاضيب٘ؽ ضا تجييٗ وطز٘س.
ٚاغٜٞبي وّيسي :ويفيت آٔٛظقئ ،سيطيت ،آٔٛظـ ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي ،نالحيت حطفٝاي ،تحّيُ

 - 1زا٘كيبض ،زا٘كىس ٜالتهبز  ٚتٛؾع ٝوكبٚضظي ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
 - 2زا٘كيبض ،زا٘كىس ٜالتهبز  ٚتٛؾع ٝوكبٚضظي ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
 - 3زا٘كجٛي زوتطي آٔٛظـ وكبٚضظي ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
 - 4وبضقٙبؼ اضقس آٔٛظـ وكبٚضظي ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
*ٛ٘ -يؿٙسٔ ٜؿئm_pouratashi@yahoo.com :َٛ
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مقدمه
چٙب٘چ ٝؾبظٔب٘ي ثرٛاٞس ثب ثطذٛضزاضي اظ ضؾبِتي ضٚقٗ  ٚؾبذتبضٞبي ؾبظٔب٘ي وبضآٔس ث-ٝ
ٌ ٝ٘ٛوبُٔ ثٞ ٝسفٞبي ذٛز زؾت يبثس٘ ،يبظٔٙس ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي تٛإ٘ٙس ٔيثبقس (Sharifi et al.,
) .2010; as cited in Rezaeean, 2008اظ آ٘جب و ٝتطثيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٔبٞط  ٚتٛإ٘ٙس ٔٛضز
٘يبظ جبٔع ٝاظ ٚظبيف ٘ربْ آٔٛظقي اؾت؛ ٔطاوع آٔٛظقي ثب تطثيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٘مف ٕٟٔي زض
قىٛفبيي ٞط وكٛض ث ٝعٟس ٜزاض٘س .ثسيٗنٛضت و ٝثب افعايف ٔٛجٛزي ؾطٔبي ٝا٘ؿب٘ي ،ثٟطٜٚضي
٘يطٚي وبض اضتمب ٔييبثس .افعايف ثٟطٜٚضي ٘يطٚي وبض ٘يع زض ٞطيه اظ ثرفٞبي التهبزي قبُٔ
ثرف وكبٚضظي ،نٙعت ٚ ،ذسٔبت ٔيتٛا٘س ث ٝافعايف ثٟطٜٚضي التهبزي ٞطيه اظ آٟ٘ب وٕه ٕ٘بيس
 ٚزض ٟ٘بيت ٔٙجط ث ٝضقس  ٚتٛؾع ٝوكٛض ٌطزز ) .(Rahmani et al., 2003اظ ايٗض ،ٚپبؾرٍٛيي
زض ثطاثط فعبِيتٞب ٚ ٚجٛز ضلبثت فعايٙس ٜزض ثيٗ ٘ربْٞبي آٔٛظقي ؾجت تكسيس تٕطوع ثط ضٚي
ويفيت آٔٛظـ قس ٜاؾت ).(Pedro et al., 2007
ويفيت آٔٛظـ ثٔ ٝمساض تٛا٘بيي يه ٘ربْ آٔٛظقي زض زؾتيبثي ثٞ ٝسفٞبي ٔٛضز پصيطـ
لطاض ٌطفت ٝثطاي يه ٘ربْ آٔٛظقي ثب ٔحٛضيت تٛؾع ٝزا٘ف ٟٔ ٚبضت اقبض ٜزاضز & (Heyneman
) .DeYoung, 2003اظ آ٘جب و ٝويفيت ٔحه ٚ َٛذسٔبت ٞط وكٛض ثط اؾبؼ ٘ح ٜٛتفىط،
تهٕيٌٓيطي ٚ ،عُٕ ٌطٜٞٚبي تحهيُوطز ٜاجتٕبع قىُ ٔيٌيطز ،ويفيت آٔٛظـ عبّٔي وّيسي
زض ضلبثت پٟٙبٖ ثيٗ وكٛضٞب ٔيثبقس ) .(Bazargan,2007) .(Olia, 1999ويفيت ضا ثط اؾبؼ
عٛأُ ٘ربْ آٔٛظقي ث ٝقطح ظيط ثيبٖ ٕ٘ٛز ٜاؾت:
ويفيت زضٖٚزازٞبٔ :مساض تُبثك زض ٖٚزازٞبي ٘ربْ (ٚيػٌيٞبي ضفتبض ٚضٚزي فطاٌيطاٖ،
لبثّيتٞبي آٔٛظقٍطاٖ ،ثط٘بٔ ٝزضؾي ثب اؾتب٘ساضزٞبي اظ لجُ تعييٗ قس.ٜ
ويفيت فطايٙسٔ :مساض ضيبيت ثركي فطايٙسٞبي يبززٞي د يبزٌيطي  ٚؾبيط فطايٙسٞبي
اجطايي (ؾبذتي د ؾبظٔب٘ي  ٚپكتيجب٘ي .
ويفيت ٔحهٔ :َٛمساض ضيبيت اظ ثطٖٚزازٞبي ٚاؾُٝاي ٘ربْ (ٔب٘ٙس ٘تبيج آظٖٔٞٛبي ٔيبٖ
زٚضٜاي .
ويفيت ثطٖٚزازٞب :ضيبيتٔٙسي اظ ٘تبيج ٘ربْ آٔٛظقي زض ٔمبيؿ ٝثب اؾتب٘ساضزٞبي اظ لجُ
تعييٗ قس ٜاؾت.
ويفيت پيبٔسٞبٚ :يعيت اقتغبَ ث ٝوبض زا٘فآٔٛذتٍبٖ ٔ ٚمساض تأثيطٌصاضي آٖ ثط فعبِيت-
ٞبي التهبزي ،اجتٕبعي  ٚظٔيٞٝٙبي فطٍٙٞي.
زض چٙس ؾبَ ٌصقت ٝويفيت آٔٛظـ ٔتٛؾُ ٝث ٌٝ٘ٛٝجسي زض تٕبْ وكٛضٞبي زض حبَ
تٛؾع ٚ ٝثؿيبضي اظ وكٛضٞبي نٙعتي ظيط ؾٛاَ ضفت ٝاؾت .فمٍ ٚاِسيٗٔ ،عّٕبٖ  ٚوبضفطٔبيبٖ
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٘يؿتٙس و ٝاظ پبييٗ آٔسٖ اؾتب٘ساضزٞبي آٔٛظقي ؾرٗ ٔيٌٛيٙس .ثّىٔ ٝسيطاٖ ،ثط٘بٔٝضيعاٖ ٚ
ؾيبؾتٔساضاٖ ٘يع اظ ايٗ ٚيعيت ٌّ ٝزاض٘س ٘ ٚيبظ ث ٝثٟجٛز ضا ٌٛقعز ٔيوٙٙس (Shabanloo,
) .2002ايٗ عجبضت ث ٝذٛثي ثيبٍ٘ط إٞيت ُٔبِع ٝزض ٔٛضز ويفيت ٘ربْٞبي آٔٛظقي اؾت .اظ
ايٗض ٚثبيؿتي عٛأّي و ٝثط ويفيت آٔٛظقي تبثيطٌصاض٘س قٙبؾبيي ٌطز٘س  ٚثب ا٘سيكيسٖ تٕٟيسات
ٔٙبؾت زض ضاؾتبي ثٟجٛز ويفيت ٔطاوع آٔٛظقي تالـ ٕ٘ٛز .زض ايٗ ظٔي ،ٝٙيبفتٞٝبي جٟب٘ي ثط ايٗ
ثبٚض٘س و ٝويفيت ٞط ٘ربْ آٔٛظقي ث ٝويفيت ٔسيطاٖ آٖ ٚاثؿت ٝاؾت ) .(Khorshidi, 2006چطا
ؤ ٝسيطيت اظ جّٕٟٓٔ ٝتطيٗ عٛأُ تغييط زض أط آٔٛظـ ٔيثبقس ).(Niknami et al., 2010
ٔسيطيت ثٚ ٝجٛز آٚضزٖ  ٚحفظ ٔحيُي اؾت و ٝزض آٖ ثتٛاٖ زض جٟت ٞسفٞبي ٔعيٙي ثٌٝ٘ٛٝ
ٔؤثط  ٚوبضآٔس فعبِيت ٕ٘ٛز )ِ ٚ .(Vailez, 2007صأ ،سيطيت آٔٛظقي فطا ٓٞآٚضزٖ قطايٍ
ٔٙبؾت ثطاي أٛض آٔٛظقي اؾت وٙٔ ٝجط ث ٝيبزٌيطي انيُ ،عٕيك  ٚپبيساض زض فطاٌيطاٖ ٔيٌطزز
).(Khorshidi, 2006
اثطثركي  ٚوبضايي يه ٔٛؾؿ ٝآٔٛظقي ثؿتٍي ٔؿتميٓ ثٔ ٝسيطيت آٖ زاضز  ٚثطاي آٖوٝ
يه ٔٛؾؿ ٝآٔٛظقي ث ٝاٞساف ذٛز ثطؾس ٘يبظٔٙس ٔسيطيتي ثب ٟٔبضتٞب  ٚلبثّيتٞبي الظْ اؾت
)٘ .(Lari & Zamani,2005) .(Lari & Zamani, 2005يبظؾٙجي آٔٛظقئ ،سيطيت
جّؿبت ،تهيٌٓيطي  ٚپيٍيطي تهٕيٕبتٔ ،كبضوت زازٖ افطاز زض فعبِيتٞب ،آقٙبيي ثب لٛا٘يٗ،
ٔمطضات  ٚآييٗ٘بٔٞٝبي آٔٛظقي٘ ،رٌٓطايي ،اعتٕبز ث٘ ٝفؽ  ٚضيؿهپصيطي ،يبزٌيطي ٔؿتٕط،
ضٚحيٕٞ ٝسِي ثب ٕٞىبضاٖ  ٚفطاٌيطاٖ ،زضن نحيح اظ اٞساف ٟ٘بيي ٟ٘بز آٔٛظـ وكبٚضظي ،انَٛ
ٔسيطيت  ٚضٞجطي ،آقٙبيي ثب اضظقيبثي آٔٛظقي ،ان َٛاضتجبَبت  ٚيٛاثٍ ضإٙٞبيي ٔ ٚكبٚضٜٞبي
تحهيّي ٚ ،ان َٛثطٌعاضي ؾٕيٙبضٞب ٕٞ ٚبيفٞبي عّٕي ضا اظ ٟٔبضتٞبي ٔٛضز٘يبظ ٔسيطاٖ زض
ٔساضؼ وكبٚضظي ثيبٖ وطزٜا٘س .اظ زيسٌب . (Bazargan,2007) ٜوبضوطزٞبي ٔسيطيت آٔٛظقي
قبُٔ ثط٘بٔٝضيعي ،ؾبظٔب٘سٞي فعبِيتٞبي آٔٛظقي ،اجطاي فعبِيتٞبي آٔٛظقيٞ ،سايت  ٚضٞجطي ٚ
٘ربضت  ٚاضظيبثي آٔٛظقي ٔيثبقس٘ . (Shepard,2005).ربضت  ٚحٕبيت اظ ٔعّٕبٖ ،ثٟجٛز ويفيت
آٔبزٜؾبظي ٔعّٕبٖ٘ ،ربضت ٔسا ْٚتسضيؽ ،اؾترساْ ٞيأت عّٕي جسيس ،تهٕيٌٓيطي ثٛٔ ٝلآ  ٚثٝ
قيٙٔ ٜٛبؾت ،فطا ٓٞؾبذتٗ يه ج ٛلبثُ إَيٙبٖ ،پكتيجب٘ي  ٚضإٙٞبيي ٔعّٕبٖ٘ ،ربضت ٕٔتس ثط
تٛؾع ٝحطفٝاي وبضوٙبٖ آٔٛظقي ،حطوت ث ٝؾٛي اٞساف ٔتٛٙع آٔٛظقي ،پصيطـ ٘رطات اعًب ٚ
زا٘فآٔٛظاٖ ،تٛا٘بيي ٔسيطيت تعبضو زض ثيٗ اعًبي ٞيأت عّٕي  ٚوبضوٙبٖ ،اضتجبٌ  ٚضفتبض ٔٙبؾت
ثب اعًب ضا اظ عٛأُ ٔسيطيتي زا٘ؿت ٝو ٝثط ويفيت آٔٛظـ ٔٛثط ٔيثبقس.
قٛضاي آٔٛظقي آٔطيىب وبضوطزٞبي ٔسيطاٖ آٔٛظقي ضا ث ٝنٛضت ثٛزجٝثٙسئ ،سيطيت
تعبضو ،تهٕيٌٓيطي ،ثٟجٛز ٔٙبثآ اظ ضا ٜجٕآآٚضي اعب٘ ،ٝاضظقيبثي اظ تسضيؽ ،ضٞجطيٞ ،سايت
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عّٕىطزٔ ٚ ،سيطيت اؾتطؼ عٛٙاٖ وطز ٜاؾت )(Leithwood & .(Ovando, 2004
) . Levin,2005ث٘ ٝمُ اظ ٚؾت ٕٞ ٚىبضاٖ عٛأُ ٔسيطيتي ضا چٙيٗ زا٘ؿتٝا٘س :ايجبز اٍ٘يع،ٜ
تمٛيت ضٚحي ٚ ٝايجبز وبض ٌطٞٚي زض ثيٗ وبضوٙبٖ٘ ،ربضت ثط َطاحي زضؼ٘ ،ربضت ثط ويفيت ٚ
وٕيت تىبِيف فطاٌيطاٖ ،تٛؾع ٝحطفٝاي وبضوٙبٖ  ٚايجبز فطنتٞبي يبزٌيطي ثطاي آ٘بٖ ،اضظيبثي
عّٕىطز آٔٛظقٍطاٖ ،ثطلطاضي ٘رٓ ،ثبظزيس اظ والؼٞب زض يه ظٔبٖ ٚيػ ٚ ٜيب ث ٌٝ٘ٛٝغيط ضؾٕي،
وٙتطَ فعبِيت فطاٌيطاٖ  ٚإَيٙبٖ اظ تُبثك آٖ ثب ؾيبؾتٞبي ٔكرم ٔسضؾ٘ ،ٝربضت ثط حًٛض ٚ
غيبة فطاٌيطاٖ ،تمسيط  ٚزازٖ پبزاـ ث ٝوبضٞبي ذٛة  ٚعبِي ،وٙتطَ ثرفٞب ٘ ٚربضت ثط عّٕىطز
افطاز ،ثطٌعاضي ٘كؿتٞبيي ثب ٌطٜٞٚبي وبضي ٔسضؾ ،ٝتكريم ؾُح ٟٔبضت آٔٛظقٍطاٖ  ٚزازٖ
پبزاـ ث ٝآٔٛظقٍطا٘ي و ٝثط پيكطفت تحهيّي فطاٌيطاٖ اثط زاقتٝا٘س ٚ ،فطإٛ٘ ٓٞزٖ ٌطز ٕٞبيي-
ٞبي ٌطٞٚي ثطاي آقٙبيي ثيفتط آٔٛظقٍطاٖ.
زض پػٞٚف ثٟطٍ٘ي )ٚ . (Behrangi, 1992ظبيف ٔسيطاٖ آٔٛظقي زض لبِت ٔسيطيت
ازاضي -اجطايي -پكتيجب٘ي ،ثط٘بٔٝضيعي آٔٛظقي٘ ،ربضت  ٚضٞجطي آٔٛظقي  ٚأٛض فٛق ثط٘بٔ،ٝ
اضظقيبثي  ٚتٛؾع ٝؾبظٔبٖ  ٚوبضوٙبٖ ،اضتجبٌ ثب جبٔعٚ ٚ ٝاِسيٗٔ ،سيطيت ثحطأٖ ،كبٚضٚ ٜ
ضإٙٞبيي تحهيّي -قغّي زا٘فآٔٛظاٖ ،ثط٘بٔٝضيعي تأٔيٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي  ٚأٛض ٔطتجٍ ثب وبضوٙبٖ
َجمٝثٙسي قس ٜاؾت .قطٔبٖ  ٚتيجتع ) .(Sherman & Tibbetts, 2002زض ثطضؾيٞبي ذٛز
عٛأُ ٔسيطيتي ضا زض ٞفت زؾت ٝقبُٔ :ضٞجطي آٔٛظقئ ،سيطيت ٔٙبثآ٘ ،ربضت وبضوٙبٖ٘ ،ربضت
ثط٘بٔٞٝب ٌ ٚعاضـزٞي ،تٛؾع ٝحطفٝاي وبضوٙبٖ  ٚتعبٔالت اجتٕبعي َجمٝثٙسي ٕ٘ٛزٜا٘س .زض
پػٞٚكي و ٝثٚٝؾيّ ٝضحٕب٘ي ) .(Rahmani, 1994نٛضت پصيطفت ،اظ زاليُ ٘بضيبيتي
آٔٛظقٍطاٖ  ٚزض ٘تيج ٝافت تحهيّي فطاٌيطاٖ قي٘ ٜٛبُّٔٛة ٔسيطيت ،ث ٝعّت عسْ آقٙبيي ثب
ان ٚ َٛفٔ ٖٛٙسيطيت ،ثيبٖ قس ٜاؾت.
اظ ؾٛي زيٍط ،تٛؾع ٝوكبٚضظي اضتجبَي تٍٙبت ًٙثب تٛؾعّٔ ٝي زاضز ٚ ،يىي اظ ٟٔٓتطيٗ
عٛأُ تِٛيس زض ثرف وكبٚضظي ٔطث ٌٛثٙٔ ٝبثآ ا٘ؿب٘ي فعبَ زض ايٗ ثرف ٔيثبقس ؤ ٝيتٛا٘ٙس
٘مف لبثُ ٔالحرٝاي ضا زض اضتمبء تِٛيس ايفب ٕ٘بيٙس .اظ ايٗض ،ٚآٔٛظـ ٔٙبثآ ا٘ؿب٘ي يىي اظ قطايٍ ٚ
پيف قطٌٞبي انّي تٛؾع ٝوكبٚضظي ث ٝقٕبض ٔيضٚز .آٔٛظـ وكبٚضظي اظ ضا ٜتعبِيثركي ثٝ
زا٘ف ،ثيٙف ٟٔ ٚبضت فطاٌيطاٖٛٔ ،جت افعايف ثٟطٜٚضي آ٘بٖ ٔيقٛز (Arabi & Shahwali,
) .2001زض ايٗضاؾتب ،آٔٛظـ ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي ثب ٞسف تأٔيٗ ٘يط ٚثطاي ايجبز اضتجبٌ ثيٗ ؾُٛح
پبييٗ (غيطٔبٞط ٞطْ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثب ؾُٛح ثبالي ٞطْ (٘يطٚي ٔترهم ثط٘بٔٝضيعي قس ٜاؾت
) .(Noroozi et al., 2006آٔٛظـ زض ايٗ ٔمُآ ٔيثبيؿت ثٌٝ٘ٛ ٝاي نٛضت ٌيطز ،وٝ
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زا٘فآٔٛذتٍبٖ آٖ ثتٛا٘ٙس ثسٌ ٖٚصضا٘سٖ ٔمبَآ ٔ ٚساضج ثبالي تحهيّي ث ٝويفيت ُّٔٛة زض
عّٕىطز ثطؾٙس  ٚثب اٍ٘يع ٚ ٜعالل ٝوبفي ثٔ ٝحيٍ وكبٚضظي ضفت ٚ ٝثٚ ٝظبيف ٔح ِٝٛذٛز ثپطزاظ٘س.
جٕآ ثٙسي اظ ُٔبِت ُٔطح قسِ ٜع ْٚتٛج ٝث ٝويفيت آٔٛظقي ُّٔدٛة زض ٔطاودع آٔدٛظـ
ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي ضا ٘كبٖ ٔيزٞس  ٚثب تٛج ٝث٘ ٝمف  ٚإٞيت ٔسيطاٖ آٔٛظقي ث ٝعٙدٛاٖ يىدي اظ
ٟٔٓتطيٗ عٛأُ تأثيطٌصاض زض ٔٛفميت ٔطاودع آٔٛظقديٞ ،دسف وّدي ايدٗ پدػٞٚف ،تحّيدُ عٛأدُ
ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكدبٚضظي ٔديثبقدس .زؾدتيبثي ثد ٝايدٗ ٞدسف،
ٔؿتّعْ حه َٛث ٝاٞساف اذتهبني ظيط اؾت:
 ثطضؾي ٚيػٌيٞبي فطزي پبؾرٍٛيبٖ ضتجٝثٙسي ٔتغيطٞبي ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي تحّيُ عٛأُ ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظيروششناسي پژوهش
ايٗ پػٞٚف ،اظ ٘ٛع وبضثطزي ،پيٕبيكي  ٚث ٝضٚـ تٛنيفيٕٞ -جؿتٍي ثٛز ٜاؾت وٝ
ثٕٙرٛض تحّيُ عٛأُ ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي نٛضت ٌطفتٝ
اؾت .جبٔع ٝآٔبضي پػٞٚف ضا زا٘فآٔٛظاٖ ٔطوع آٔٛظـ وكبٚضظي حبجي آثبز ٞطٔعٌبٖ ث ٝتعساز
٘ 86فط تكىيُ زاز٘س .زض ايٗ پػٞٚف ث ٝعّت ٔحسٚز ثٛزٖ تعساز زا٘فآٔٛظاٌٖ ،طزآٚضي زازٜٞب اظ
ضا ٜؾطقٕبضي وبُٔ افطاز ث ٝزؾت آٔس ٜاؾت؛ و ٝپؽ اظ تٛظيآ پطؾكٙبٔٞٝب ثيٗ تٕبٔي زا٘ف-
آٔٛظاٖ تعساز  81پطؾكٙبٔ ٝوبُٔ جٕآآٚضي ٌطزيس .ثط اؾبؼ زازٜٞبي ث ٝزؾت آٔس 67/9 ٜزضنس
اظ زا٘فآٔٛظاٖ ٔٛضز ُٔبِع ٝپؿط  32/1 ٚزضنس اظ زا٘فآٔٛظاٖ زذتط ثٛز٘س 60/5 .زضنس اظ
زا٘فآٔٛظاٖ ٔٛضز ُٔبِع ٝؾبوٗ ضٚؾتب  39/5 ٚزضنس ؾبوٗ قٟط ثٛز٘س 87/7 .زضنس اظ
زا٘ف آٔٛظاٖ ٔبيُ ثٛز٘س تب زض ٔمبَآ ثبالتط ضقت ٝوكبٚضظي ازأ ٝتحهيُ زٙٞس .زض حبِي و11/1 ٝ
زضنس اظ زا٘فآٔٛظاٖ ٛٙٞظ تهٕيٕي زض ايٗ ذهٛل ٍ٘طفت ٝثٛز٘س  1/2 ٚزضنس اظ زا٘فآٔٛظاٖ
ٔعتمس ثٛز٘س ٞطٌع زض ضقت ٝوكبٚضظي زض ٔمبَآ ثبالتط ٔكغ َٛث ٝتحهيُ ٘رٛاٞس قس (جس. 1 َٚ
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جسٚ -1 َٚيػٌيٞبي فطزي پبؾرٍٛيبٖ
جٙؿيت
ٔحُ ؾى٘ٛت
ؾبثم ٝوبض وكبٚضظي
قغُ پسض
ٔيُ ث ٝازأ ٝتحهيُ زض ٔمبَآ
ثبالتط ضقت ٝوكبٚضظي

فطاٚا٘ي

زضنس

ٕ٘ب

ٔطز

55

67/9

ٔطز

ظٖ

26

32/1

قٟط

32

39/5

ضٚؾتب

49

60/5

ثّي

55

67/9

ذيط

26

32/1

وكبٚضظي

49

60/5

غيط وكبٚضظي

32

39/5

حتٕبً

71

87/7

ٔعّ٘ ْٛيؿت

9

11/1

ٞطٌع

1

1/2

ضٚؾتب
ثّي
وكبٚضظي
حتٕبً

اثعاض انّي پػٞٚف ثطاي جٕآآٚضي زازٜٞب ،پطؾكٙبٔ ٝثٛز .پؽ اظ ٔطٚض وتبثرب٘ٝاي ٚ
ايٙتط٘تي اؾٙبز ٙٔ ٚبثآ ٔطثٔ ،ٌٛتغيطٞبي قٙبؾبيي قس ٜفٟطؾت  ٚاظ پبؾرٍٛيبٖ ذٛاؾت ٝقس تب
إٞيت آٟ٘ب ضا اضظيبثي وٙٙس  ٚإٞيت ٞطيه اظ ٔتغيطٞب ضا ثب زازٖ ٕ٘ط ٜنفط (ثي إٞيت تب پٙج
( إٞيت ثؿيبض ظيبز زض ٔميبؼ َيف ِيىطت ثيبٖ وٙٙس.
اعتجبض ٔحتٛايي اثعاض پػٞٚف ،ثب ٘رطذٛاٞي اظ تعسازي وبضقٙبؾبٖ ٔ ٚترههبٖ ٔطثَٝٛ
ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت  ٚانالحبت الظْ ا٘جبْ ٌطفت .جٟت تعييٗ پبيبيي اثعاض پػٞٚف آظٖٔٛ
ٔمسٔبتي ثب  20زا٘فآٔٛظ نٛضت ٌطفت  ٚثب زازٜٞبي وؿت قس ٜثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ آِفبي وط٘ٚجبخ
اظ ضا ٜثط٘بٔ ،SPSS ٝآِفبي ٔحبؾج ٝقس 0/89 ٜث ٝزؾت آٔس و٘ ٝكبٍ٘ط پبيبيي لبثُ لج َٛثٛز ٚ
ثسيٗؾبٖ ،اثعاض پػٞٚف تبييس  ٚزض اذتيبض پبؾرٍٛيبٖ لطاض زاز ٜقس.
زازٜٞبي ث ٝزؾت آٔس ،ٜپؽ اظ تىٕيُ پطؾكٙبٔٞٝب ،ثب اؾتفبز ٜاظ ٘طْافعاض آٔبضي SPSS
ٔٛضز تجعي ٚ ٝتحّيُ لطاض ٌطفت .تجعي ٚ ٝتحّيُ زازٜٞب زض ز ٚثرف آٔبض تٛنيفي  ٚآٔبض اؾتٙجبَي
ا٘جبْ قس ٜاؾت .ضتجٝثٙسي ٔتغيطٞبي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي ثب
اؾتفبز ٜاظ ٔحبؾجٔ ٝيبٍ٘يٗ ا٘جبْ ٌطفت  ٚثطاي زؾتٝثٙسي  ٚاؾترطاج عٛأُ ظيطثٙبيي اظ ضٚـ
تحّيُ عبّٔي اظ ٘ٛع اوتكبفي ثٟطٌ ٜطفت ٝقس.
يافتههاي پژوهش
رتبهبندي متغيزهاي تاثيزگذار بز كيفيت آموسشهاي متوسطه كشاورسي
ضتجٝثٙسي زيسٌب ٜزا٘ف آٔٛظاٖ پيطأٔ ٖٛتغيطٞبي ٔسيطيتي تبثيطٌدصاض ثدط ويفيدت آٔدٛظـ
ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي زض جس٘ 2( َٚكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .زازٜٞبي ث ٝزؾت آٔس٘ ٜكبٖ ٔيزٞس و ٝاظ
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زيسٌب ٜزا٘فآٔٛظاٖ ،تفٛيى ٔؿئِٛيت  ٚاذتيبض ث ٝوبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهم آٟ٘ب ثب ٔيدبٍ٘يٗ 4/19
 ٚا٘حطاف ٔعيبض ٘ ،0/88رٓ  ٚثط٘بٔٝضيعي ثب ٔيبٍ٘يٗ  ٚ 4/17ا٘حطاف ٔعيبض ٘ ٚ ،0/94حد ٜٛثطذدٛضز ٚ
ذٛـ اذاللي ٔسيط ثب ٔيبٍ٘يٗ  ٚ 4/16ا٘حطاف ٔعيبض ٟٓٔ 0/93تطيٗ عٛأدُ تبثيطٌدصاض ثدط ويفيدت
آٔٛظـ ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي ضا تكىيُ ٔيزاز٘س .فطإٛ٘ ٓٞزٖ زٚضٜٞبي ثبظآٔٛظي ثب ٔيبٍ٘يٗ ٚ 3/11
ا٘حطاف ٔعيبض  ٚ 1/19ثطٌعاضي ٘كؿت ٔبٞيب٘ ٝثب ٚاِسيٗ ثب ٔيبٍ٘يٗ  ٚ 3/10ا٘حطاف ٔعيدبض  1/41زٚ
ضتج ٝآذط ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز٘س.
جس -2 َٚضتجٝثٙسي ٔتغيطٞبي ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي اظ
زيسٌب ٜپبؾرٍٛيبٖ
ٔيبٍ٘يٗ (اظ 5

ا٘حطاف ٔعيبض

ضتجٝ

ٔتغيط
تفٛيى ٔؿئِٛيت  ٚاذتيبض ث ٝوبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهم آٖٞب

4/19

0/88

1

٘رٓ  ٚثط٘بٔ ٝضيعي

4/17

0/94

2

٘ح ٜٛثطذٛضز  ٚذٛـ اذاللي ٔسيط
عاللٔ ٝسيط ث ٝزا٘ف آٔٛظاٖ  ٚآٔٛظقٍطاٖ
آقٙبيي ٔسيط ثب ان ٚ َٛعّٓ ٔسيطيت
اضتجبٌ نٕيٕب٘ٔ ٝسيط ثب آٔٛظقٍطاٖ
٘ربضت ثط اجطاي نحيح ٔمطضات زض أٛض ٔسضؾٝ
اؾتفبز ٜاظ تىٙيهٞبي ٔسيطيت ٔكبضوتي ٔب٘ٙس ٔكٛضت ٘ ٚرطذٛاٞي اظ وبضوٙبٖ،
آٔٛظقٍطاٖ ،زا٘ف آٔٛظاٖ زض ازاض ٜأٛض ٔسضؾٝ
تعييٗ لٛا٘يٗٔ ،مطضات  ٚآييٗ ٘بٔٞٝبي اجطايي ث ٝنٛضت نطيح  ٚضٚقٗ
لسضزا٘ي ث ٝنٛضت ٔبزي ٔ ٚعٛٙي اظ ذسٔبت زا٘ف آٔٛظاٖ
تٛج ٝثط اٞساف اؾبؾي ٔسضؾ ٚ ٝتٛجي ٝآٟ٘ب ثطاي تٕبٔي افطاز ثبالذم زا٘ف
آٔٛظاٖ
ثطٌعاضي ٔٙرٓ قٛضاي آٔٛظقٍطاٖ
فطا ٓٞؾبذتٗ أٙيت  ٚحٕبيت اظ وبضوٙبٖ  ٚزا٘فآٔٛظاٖ
ثطٌعاضي ؾرٙطا٘ي عّٕي
ثطلطاضي اضتجبٌ ثب ؾبيط ٟ٘بزٞبي آٔٛظقي
اَالع ضؾب٘ي ثٛٔ ٝلآ  ٚوبضأس تهٕيٓٞب
فطإٛ٘ ٓٞزٖ زٚضٜٞبي ثبظآٔٛظي
ثطٌعاضي ٘كؿت ٔبٞيب٘ ٝثب ٚاِسيٗ

4/16
4/14
4/12
4/04
3/99
3/93

0/93
0/99
0/79
0/98
0/96
1/12

3
4
5
6
7
8

3/90
3/89
3/75

0/89
1/13
0/91

9
10
11

3/64
3/50
3/32
3/31
3/12
3/11
3/10

1/11
1/16
1/37
1/46
1/18
1/19
1/41

12
13
14
15
16
17
18

تحليل عاملي
ثٕٙرٛض تعييٗ عٛأُ ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي اظ
تحّيُ عبّٔي اؾتفبز ٜقسٔ .حبؾجبت آٔبضي اِٚي٘ ٝكبٖ زاز و ٝقطايٍ الظْ جٟت ا٘جبْ تحّيُ
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عبّٔي (يعٙي ثعضي تط اظ نفط ثٛزٖ زتطٔيٙبٖ ٔبتطيؽ ٕٞجؿتٍي ثطاي پي ثطزٖ ث ٝعسْ ٕٞؿب٘ي
ٔتغيطٞب ،وي.اْ.اٚي 1ثعضيتط اظ  0/5جٟت آٌبٞي اظ وفبيت تعساز ٕ٘ٞٝ٘ٛب ٔ ٚعٙيزاض ثٛزٖ آظٖٔٛ
ثبضتّت ؤ ٝجيٗ ٚجٛز ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٔتغيطٞب ٔيثبقس ٚجٛز زاضز (جس. 3َٚ
جسٔ -3 َٚمساض وي .اْ .ا ٚ ٚآظٔ ٖٛثبضتّت  ٚؾُح ٔعٙيزاضي
وي .اْ .اٚ

ثبضتّت

ؾُح ٔعٙيزاضي

0/776

729/765

0/000

زض ايٗ ثطضؾي ،پٙج عبُٔ ثب ٔمبزيط ٚيػ ٜثبالتط اظ يه اؾترطاج قس٘س ٔ ٚتغيطٞبي ٔطث ٌٛثٝ
عٛأُ ٔسيطيتي تأثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـ ،پؽ اظ چطذف عبّٔي ٔتعبٔس ث ٝضٚـ ٚاضيٕبوؽ زض
ايٗ عٛأُ زؾتٝثٙسي قس٘س .عٛأُ پٙجٌب٘ٔ ٝجٕٛعبً  66/41زضنس اظ وُ ٚاضيب٘ؽ ٔتغيطٞب ضا
تجييٗ وطز٘س و٘ ٝكبٖ زٙٞس ٜزضنس ثبالي ٚاضيب٘ؽ تجييٗ قس ٜثٚٝؾيّ ٝايٗ عبُٔٞب اؾت
(جس . 4َٚپؽ اظ ثطضؾي ٔتغيطٞبي ٔطث ٌٛثٞ ٝط عبُٔ ،عٛأُ ثسيٗ تطتيت ٘بٍٔصاضي قس:
نالحيت حطفٝاي ،قٛض ٔ ٚكٛضتٔ ،كبضوت  ٚاضتجبَبت ،لبٕ٘ٙ٘ٛسي ٚ ،حٕبيتي.
جس -4 َٚعبُٔٞبي اؾترطاج قسٕٞ ٜطا ٜثب ٔمساض ٚيػ ٚ ٜزضنس ٚاضيب٘ؽ پؽ اظ چطذف عبّٔي
ٔتعبٔس
عبُٔٞب

ٔمساض ٚيػٜ

زضنس ٚاضيب٘ؽ

زضنس ٚاضيب٘ؽ تجٕعي

1
2
3
4
5

3/35
3/15
2/33
2/09
1/69

17/65
16/58
12/28
11/01
8/89

17/65
34/23
46/51
57/51
66/41

عبُٔ ا َٚاؾترطاج قس ٜثب تٛج ٝثٔ ٝتغيطٞبي تكىيُزٙٞس ٜآٖ ،عبُٔ نالحيت حطفٝاي
٘بْ ٌطفت ٝاؾت .ايٗ عبُٔ ثب ٔمساض ٚيػ ،3/35 ٜث ٝتٟٙبيي تجييٗ وٙٙس 17/65 ٜزضنس ٚاضيب٘ؽ وُ
اؾت  ٚقبُٔ ٔتغيطٞبي ٘رٓ  ٚثط٘بٔٝضيعي ،عاللٔ ٝسيط ث ٝزا٘فآٔٛظاٖ  ٚآٔٛظقٍطاٖ ،اضتجبٌ
نٕيٕب٘ٔ ٝسيط ثب آٔٛظقٍطاٖ ،آقٙبيي ثب ان ٚ َٛعّٓ ٔسيطيت٘ ،ربضت ثط اجطاي نحيح ٔمطضات زض
أٛض ٔسضؾ٘ ٚ ،ٝح ٜٛثطذٛضز  ٚذٛـ اذاللي ٔسيط ٔيثبقس .عبُٔ ز ْٚثب ٘بْ قٛض ٔ ٚكٛضت قبُٔ
ٔتغيطٞبي اَالع ضؾب٘ي ثٛٔ ٝلآ  ٚوبضأس تهٕيٕبت ،ثطٌعاضي ٘كؿت ٔبٞيب٘ ٝثب ٚاِسيٗ ،ثطٌعاضي
ؾرٙطا٘ي عّٕي ،فطإٛ٘ ٓٞزٖ زٚضٜٞبي ثبظآٔٛظي ٚ ،ثطٌعاضي ٔٙرٓ قٛضاي آٔٛظقٍطاٖ ٔيثبقس.
ايٗ عبُٔ ثب ٔمساض ٚيػ ، 3/15 ٜتجييٗ وٙٙس 16/58 ٜزضنس ٚاضيب٘ؽ وُ اؾت .عبُٔ ؾ ْٛثب ٔمساض
)- K.M.O (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequency

1
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ٚيػ ،2/33 ٜتجييٗ وٙٙس 12/28 ٜزضنس ٚاضيب٘ؽ وُ اؾت  ٚقبُٔ ٔتغيطٞبي تفٛيى ٔؿِٛيت ٚ
اذتيبض ث ٝوبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهم آٟ٘ب  ٚثطلطاضي اضتجبٌ ثب ؾبيط ٟ٘بزٞبي آٔٛظقي ٔيثبقس.
ثٙبثطايٗ ،ثب تٛج ٝثٔ ٝبٞيت ٔتغيطٞبي تكىيُزٙٞس ٜايٗ عبُٔ٘ ،بْ ٔكبضوت  ٚاضتجبَبت ث ٝعبُٔ
ؾ ْٛتعّك يبفت .عبُٔ چٟبضْ اؾترطاج قس ٜو ٝقبُٔ ٔتغيطٞبي تعييٗ لٛا٘يٗٔ ،مطضات  ٚآييٗ-
٘بٔٞٝبي اجطايي ثٝنٛضت نطيح  ٚضٚقٗ ٚ ،تٛج ٝثط اٞساف اؾبؾي ٔسضؾ ٚ ٝتٛجي ٝآٟ٘ب ثطاي تٕبٔي
افطاز ثبالذم زا٘ف آٔٛظاٖ ثٛز؛ ثب ٔمساض ٚيػ ،2/09 ٜتجييٗ وٙٙس 11/01 ٜزضنس ٚاضيب٘ؽ وُ اؾت
 ٚعبُٔ لبٕ٘ٙ٘ٛسي ٘بْ ٌطفت .زض ٟ٘بيت ،عبُٔ پٙجٓ ثب ٔمساض ٚيػ ، 1/69 ٜتجييٗ وٙٙس 8/89 ٜزضنس
ٚاضيب٘ؽ وُ اؾت  ٚقبُٔ ٔتغيطٞبي لسضزا٘ي ث ٝنٛضت ٔبزي ٔ ٚعٛٙي اظ ذسٔبت زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ
فطا ٓٞؾبذتٗ أٙيت  ٚحٕبيت اظ وبضوٙبٖ  ٚزا٘فآٔٛظاٖ ٔيثبقسٔ .تغيطٞبي ٞط عبُٔ ثٕٞ ٝطا ٜثبض
عبّٔي آٟ٘ب زض جس َٚقٕبض 5( ٜآٔس ٜاؾ ت .زض ايٗ جسٔ َٚتغيطٞبي ٞط عبُٔ ،ثط اؾبؼ ثبض عبّٔي
ٔطتت قسٜا٘س.
جسٔ -5 َٚتغيطٞبي تكىيُ زٙٞس ٜعٛأُ ٔسيطيتي تأثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي ٚ
ثبض عبّٔي ٞط ٔتغيط
٘بْ عبُٔ
نالحيت حطفٝاي

قٛض ٔ ٚكٛضت

ٔكبضوت  ٚاضتجبَبت
لبٕ٘ٙ٘ٛسي
حٕبيتي

ٔتغيطٞب

ثبض عبّٔي

٘رٓ  ٚثط٘بٔ ٝضيعي
عاللٔ ٝسيط ث ٝزا٘ف آٔٛظاٖ  ٚآٔٛظقٍطاٖ
اضتجبٌ نٕيٕب٘ٔ ٝسيط ثب آٔٛظقٍطاٖ
آقٙبيي ٔسيط ثب ان ٚ َٛعّٓ ٔسيطيت
٘ربضت ثط اجطاي نحيح ٔمطضات زض أٛض ٔسضؾٝ
٘ح ٜٛثطذٛضز  ٚذٛـ اذاللي ٔسيط
اَالع ضؾب٘ي ثٛٔ ٝلآ  ٚوبضأس تهٕيٕبت
ثطٌعاضي ٘كؿت ٔبٞيب٘ ٝثب ٚاِسيٗ
ثطٌعاضي ؾرٙطا٘ي عّٕي
فطإٛ٘ ٓٞزٖ زٚضٜٞبي ثبظآٔٛظي
ثطٌعاضي ٔٙرٓ قٛضاي آٔٛظقٍطاٖ
تفٛيى ٔؿئِٛيت  ٚاذتيبض ث ٝوبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهم آٟ٘ب
ثطلطاضي اضتجبٌ ثب ؾبيط ٟ٘بزٞبي آٔٛظقي
تعييٗ لٛا٘يٗٔ ،مطضات  ٚآييٗ ٘بٔٞٝبي اجطايي ث ٝنٛضت نطيح  ٚضٚقٗ
تٛج ٝث ٝاٞساف اؾبؾي ٔسضؾ ٚ ٝتٛجي ٝآٟ٘ب ثطاي تٕبٔي افطاز ثبالذم زا٘فآٔٛظاٖ
لسضزا٘ي ث ٝنٛضت ٔبزي ٔ ٚعٛٙي اظ ذسٔبت زا٘ف آٔٛظاٖ

0/796
0/760
0/652
0/602
0/588
0/573
0/851
0/801
0/638
0/586
0/535
0/776
0/756
0/784
0/734
0/736

فطا ٓٞؾبذتٗ أٙيت  ٚحٕبيت اظ وبضوٙبٖ  ٚزا٘فآٔٛظاٖ

0/566
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بحث و نتيجهگيزي
ثب ثٟجٛز ويفيت آٔٛظـ  ٚافعايف ثبظزٔ ٜطاوع آٔٛظـ وكبٚضظي زض تطثيت افطاز وبضآٔس ثطاي
ذسٔت ث ٝوكبٚضظي ،ثبيؿتي زض تٛؾع ٝوكٛض ٌبْ اؾبؾي ثطزاقت .اظ آ٘جب و ٝاثطثركي  ٚوبضايي
يه ٟ٘بز آٔٛظقي ثؿتٍي ٔؿتميٓ ثٔ ٝسيطيت آٖ زاضز ،زض ايٗ ُٔبِع ٝتالـ قس تب عٛأُ ٔسيطيتي
تأثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي تحّيُ قٛز .ضتجٝثٙسي زيسٌب ٜزا٘فآٔٛظاٖ
پيطأٔ ٖٛتغيطٞبي ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي ٘كبٖ زاز وٝ
تفٛيى ٔؿئِٛيت  ٚاذتيبض ث ٝوبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهم آٟ٘ب٘ ،رٓ  ٚثط٘بٔٝضيعي٘ ٚ ،حٜٛي ثطذٛضز ٚ
ذٛـ اذاللي ٔسيط ؾ ٝضتج ٝا َٚاثطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي ضا تكىيُ
زاز٘س .(Bazargan,2007) ٚ . (Behrangi,1992) .ث ٝثط٘بٔٝضيعي .(Naseri,2005) ،ثٝ
ضفتبض اذاللي ٔسيطيت آٔٛظقي اقبض ٜوطزٜا٘سٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝكبٞسٔ ٜيقٛز ثيٗ ٘تبيج ايٗ پػٞٚف
 ٚپػٞٚفٞبي شوط قسٕٞ ٜرٛا٘ي ٚجٛز زاضز .ثب تٛج ٝث ٝيبفتٞٝبي ث ٝزؾت آٔس ٚ ٜاظ آ٘جب وٝ
تفٛيى ٔؿئِٛيت ث ٝوبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهم ايكبٖ زض ضتج ٝا َٚلطاض زاقت ،يطٚضي اؾت تب
ٔسيطاٖ آٔٛظقي ث ٝايٗ ٔ ٟٓتٛجٕٛ٘ ٝز ٚ ٜثب قٙبؾبيي حيُٞٝبيي ؤ ٝيتٛاٖ ث ٝوبضوٙبٖ ثب
نالحيت تفٛيى اذتيبض ٕ٘ٛز؛ زض ضاؾتبي ثٟجٛز فعبِيتٞبي آٔٛظقي وٛقيس.
٘تبيج تحّيُ عبّٔي حبوي اظ اؾترطاج پٙج عبُٔ ثب عٛٙاٖ نالحيت حطفٝاي ٔسيط ،قٛض ٚ
ٔكٛضتٔ ،كبضوت  ٚاضتجبَبت ،لبٕ٘ٙ٘ٛسي ٚ ،حٕبيتي ثٛز .ايٗ عٛأُ زض ٔجٕٛع  66/41زضنس اظ
وُ ٚاضيب٘ؽ ضا تجييٗ وطز٘س .(Shepard,2005) .زض پػٞٚف ذٛز ث ٝتهٕيٌٓيطي ثٛٔ ٝلآ  ٚثٝ
قيٙٔ ٜٛبؾت ،پكتيجب٘ي  ٚضإٙٞبيي ٔعّٕبٖ٘ ٚ ،ربضت ٕٔتس ثط تٛؾع ٝحطفٝاي وبضوٙبٖ آٔٛظقي
اقبضٕٛ٘ ٜز ٜاؾت .ايٗ ٔتغيطٞب ٔجيٗ عبُٔ قٛض ٔ ٚكٛضت ٔيثبقس و ٝثب يبفت ٝايٗ پػٞٚف
ٕٞرٛا٘ي زاضز.
ثطاؾبؼ ٘تبيج پػٞٚفٔ ،سيطيت ٔطاوع آٔٛظـ وكبٚضظي ثبيؿتي زض ظٔئ ٝٙكبضوت زازٖ
آٔٛظقٍطاٖ  ٚزا٘فآٔٛظاٖ زض تهٕيٓٞبي ٔطتجٍ ثب آٟ٘ب  ٚيب ٔؿبيّي و ٝآٟ٘ب تٛا٘بيي ٘رطزٞي زض آٖ
أٛض ضا زاض٘س ،تٛجٕ٘ ٝبيٙس .چطا و ٝاظ ايٗ ضا ٜشي٘فعبٖ ٘ؿجت ث ٝوبض احؿبؼ ٔؿئِٛيت ثيفتطي
وطز ٚ ٜثٟتط  ٚثيفتط فعبِيت ذٛاٙٞس وطز.
٘تبيج حبنُ اظ تحّيُ عبّٔي حبوي اظ آٖ ثٛز و ٝعبُٔ نالحيت حطفٝاي ٔسيط اظ ٟٔٓتطيٗ
عٛأُ تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـٞبي ٔتٛؾُ ٝوكبٚضظي ٔيثبقس .زض ايٗ ذهٛل الظْ اؾت تب
ٔسيطاٖ ٔجطة و ٝزاضاي نالحيتٞبي الظْ ٞؿتٙسٔ ،ؿئِٛيت ٔطاوع آٔٛظقي ضا ثط عٟس ٜزاقتٝ
ثبقٙس تب ثب اؾتفبز ٜاظ عّٓ ٙٞ ٚط ٔسيطيت٘ ،ربْ آٔٛظـ ضا ث ٝؾٛي پيكطفت  ٚتعبِي ؾٛق زٙٞس.
پيكٟٙبز ٔيٌطزز تب زٚضٜٞبي آٔٛظقي زض ذهٛل ان ٚ َٛعّٓ ٔسيطيتٓٞ ٚ ،چٙيٗ ،انَٛ
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ٖبٙ وبضوٝ ثٝجْٛ تٚ ِعٚ ٕيتٞ ثبيؿتي ا،ٖ ثط آٜٚ عال.زٛظقي ثطٌعاض قٛٔضيعي ثطاي ٔسيطاٖ آٝٔثط٘ب
زٛجٟبؾت ثب ايٗ افطاز زض ضاؾتبي ثٙٔ ضزٛ ثطذٜٛ ٘حٚ ٖظاٛٔ زا٘فآٝ ثٝجٛ ت،ٗيٙٓچٞ ٚ ٖظقٍطاٛٔ آٚ
.ثي تجييٗ ٌطززٛ ذٝظقي ثطاي ٔسيطاٖ ثٛٔويفيت آ
لآ زضٛٔ ٝ افطاز شي٘فآ ضا ثٚ ٖبٙظقي وبضوٛٔ الظْ اؾت تب ٔسيطيت آ، ٘تبيجٝ ثٝجٛثب ت
. ٌطفتٜطٟثي ثٛ ذٝبي ٔفيس ايكبٖ ثٞاٖ اظ وٕهٛس تب ثتٞ لطاض زٜبي اتربش قسٞٓجطيبٖ تهٕي
.ز لطاض ٌيط٘سٛض تحهيّي فطظ٘ساٖ ذٛٔ ا،ٗيٙٓچٞ ٚ ٝض ٔسضؾٛٔظاٖ ثبيس زض جطيبٖ اٛٔاِسيٗ زا٘فآٚ
ظقٍطاٖ اظٛٔبي قغّي آٞبضتٟٔ زٛجٟ ث.ضي اؾتٚل يطٛبيي زض ايٗ ذهٞ ثطٌعاضي ٘كؿتٚاظ ايٗض
.زٕٛ٘ ٝجٛ آٖ تٝ ثبيس ثٝاضزي اؾت وٛٔ ظـ يٕٗ ذسٔت اظ زيٍطٛٔبي آٜٞضٚ ثطٌعاضي زٜضا
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