رأقٝقٙاؾيواضتطزي

ؾاَتيؿتٚؾ،ْٛقٕاضٜپياپي(،)48قٕاضٜچٟاضْ،ظٔؿتاٖ1391
تاضيدزضيافت1390/5/8:تاضيدپصيطـ1390/12/23:
نم165-188

تررسی راتطِ تیي رضایت ضغلی ٍ ًطاط اجتواػی در دتیراى هقطغ هتَسطِ ضْر جیرفت




رأقٝقٙاؾيزا٘كٍاٜيعز
اکثر زارع ضاُ آتادی،اؾتازياضٌط ٜٚ
واضقٙاؼاضقسرأقٝقٙاؾي

رحوت الِ ترکاى،
واضقٙاؼاضقسرأقٝقٙاؾي

هحوَد حیذری،
چکیذُ

اظآ٘زاو٘ ٝيطٚيا٘ؿا٘ياظحؿاؾتطيٗ ٕٟٔٚتطيٗٔٙاتـيهؾاظٔأٖحؿٛبٔيقٛز،ضضايت قغّي٘ ٚكاطٚ
قازاتيواضوٙاٖاظإٞيتٚيػ ٜايتطذٛضزاضاؾت،ظيطاضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيفالٜٚتطؾالٔترؿٕيٚ
ضٚحيآٟ٘أٛرةافعايفتاظزٞيٚتٟطٜٚضي٘يطٚيواضٔيٌطززٞ.سفايٗٔماِٝؾٙزفٔيعاٖضضايتقغّيٚ
٘كاطارتٕافيزضتيٗٔقّٕاٖقٟطريطفتٚتطضؾيضاتغٔٝتماتُضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافياؾت.ضٚـايٗ
پػٞٚفپيٕايكياؾتٚرأقٝآٔاضيتحميكضازتيطأٖمغـٔتٛؾغٝقٟطؾتاٖريطفتتكىئُيزٙٞسوٝزضؾاَ
تحهيّي 88-89تقسازآٟ٘ا ٘ 845فطتٛزٜاؾتوٝتااؾتفازٜاظفطَٔٛوٛوطاٖتقساز٘ 105فطاظآٟ٘ا تٝفٛٙاٖ ٕ٘ٝ٘ٛ
تٝضٚـتهازفيؾازٜتطضؾيلطاضقسٜا٘س.اتعاضرٕـآٚضياعالفاتپطؾكٙأٝاؾتا٘ساضزضضايتقغّيٚپطؾكٙأٝ

ٔحمكؾاذت٘ٝكاطارتٕافيٕٞطاٜتاضٚاييٚپاياييلاتُلثَٛتٛزٜاؾت.اعالفاتحانُٚاضزتط٘أٌspssٝطزيسٜ
زازٜٞا تٚٝؾيّٝآظٖٔٞٛائمايؿٔٝياٍ٘يٗ،تحّيُٚاضيا٘ؽيهعطف،ٝضطيةٕٞثؿتٍيپيطؾٖٚٛضٌطؾيٖٛچٙس
 ٚ
يزٞسوٝضضايتقغّئقّٕاٖتأياٍ٘يٗ 44/2اظحسٔتٛؾظوٕتط٘ٚكاط
يافتٞٝا٘كأٖ 
ٔتغيطٜتحّيُقسٜا٘س .

ارتٕافيتأياٍ٘يٗ57اظحسٔتٛؾظتاالتطتٛزٜاؾتٔ.يعاٖضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيتأتغيطرٙؿيتتفاٚت
يزٞسٚتأتغيطٞايتأ،ُٞضقت ٝتسضيؽٚؾغح تحهيّي تفاٚتٔقٙازاضي ٘ساض٘سٕٞ .چٙيٗ،
ٔقٙيزاضيضا ٘كأٖ 

ضضايتقغّيٚاتقازآٖتا٘كاطارتٕافيٕٞثؿتٍئخثتٔٚقٙيزاضيزاض٘س.فالٜٚتطآٖ،تحّيُضٌطؾي٘ٛي٘كاٖ
ٔي زٞسوٝؾٔٝتغيطضضايتاظٔٛلقيتقغّي،ضضايتاظضٚاتظٔٙاؾةتيٕٗٞىاضاٖٚضضايتاظؾطپطؾتيأسيط
 46/7زضنساظتغييطات٘كاطارتٕافيٚزٔٚتغيطرٙؿيت٘ٚكاطارتٕافي٘يع 47/3زضنساظتغييطاتضضايت
يٕ٘ايٙس.
قغّيضاتثييٗٔ 

ٍاشُّای کلیذی:ضضايتقغّي٘،كاطارتٕافئ،قّٕاٖ،رٙؿيتٔ،مغـٔتٛؾغ.ٝ



٘ٛيؿٙسٜٔؿؤ09133531789 :َٚ

Email: A_ zare@yazduni.ac.ir
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هقذهِ

يوٙس .اؾپىتٛض)1997( 3
٘ؿثت ت ٝقغّف تقطيف ٔ 

ٔسيطيت 1اظ زيطتاظ ت ٝفٛٙاٖ يه ضطٚضت تطاي ا٘ؿاٖ

ٔقتمس اؾت ضضايت قغّي ٍ٘طقي اؾت و ٝچٍٍ٘ٛي

ٔغطح تٛز ٚ ٜزض اغّة فقاِيتٞاي ٚي حضٛض زاقتٝ

احؿاؼٔطزْضا٘ؿثتتٔٝكاغّكاٖتٝعٛضوّيٚيا

اؾتٚاظٕٟٔتطيٗفقاِيتٞا زضظ٘سٌي أطٚظي٘ٚيع


٘ؿثت ت ٝحيغٞٝاي ٔرتّف آٖ ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝاظ

ؾاظٔاٖٞا ٔحؿٛب ٔيقٛز (اِٛا٘ي.)24:1376 ،


اضظياتي قرم اظ قغُ ذٛز ٘اقي ٔيقٛز (فيهُ

ؾاظٔاٖٞاٚرٝا٘ىاض٘اپصيطز٘ياي٘ٛيٗأطٚظيضاتكىيُ


حؿٕٗٞٚىاضاٖ.)376:2011،4

ؾاظٔاٖٞا لطاض زاضز

يزٙٞسٔ .اٞيت رٛأـ تحت تأحيط 
ٔ

٘يطٚي ا٘ؿا٘ي ٚفازاض ،ذكٛٙز ،ؾاظٌاض تا اٞساف ٚ

وٝآٟ٘ا ٘يعتٚٝؾيّٝز٘يايپيطأٖٚٛضٚاتظٔٛرٛززض

اضظـٞايؾاظٔأٖٚتٕايُتٝحفؼفضٛيتؾاظٔا٘ي


ؾاظٔاٖٞاتطاؾاؼاٞساف

يٌيط٘س.اٌطچٝايٗ
آٖقىُٔ 

و ٝحاضط اؾت فطاتط اظ ٚؽايف ذٛز فقاِيت وٙس،

يق٘ٛس ،أا ازاضٞ ٚ ٜسايت آٟ٘ا تط
ٌ٘ٛاٌ٘ٛي ٞسايت ٔ 

يتٛا٘سفإُٟٔٔيزضاحطتركيؾاظٔاٖتاقسٚ.رٛز
ٔ

تالـٞاي رؿٕا٘ي  ٚضٚا٘ي ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي اؾت.
پاي  ٝ

چٙيٗ ٘يطٚيي زض ؾاظٔاٖ ،تٛأْ تا تاال ضفتٗ ؾغٛح

اضظـتطيٗٔٙاتـتطايحهَٛ

٘يطٚيا٘ؿا٘ييىياظتا

فّٕىطزٚپاييٗآٔسٖٔيعاٖغيثت،تأذيطٚتطنذسٔت

اٞساف ٞطؾيؿتٓٚؾاظٔاٖاؾت؛ ٚتٝفٛٙاٖيىي اظ

واضوٙاٖ اؾت .تطفىؽ٘ ،يطٚي ا٘ؿا٘ي تا احؿاؼ فسْ

ٕٟٔتطيٗ ؾطٔايٞٝاي انّي ٞط ؾاظٔاٖ اؾت ٞ ٚط چٝ

ضضايتٚ،قازاتيوٓٔٚتٕايُتٝتطنؾاظٔاٖٝ٘،تٟٙا

ايٗ ؾطٔاي ٝويفيت ٔغّٛتتطي زاقت ٝتاقس ،احتٕاَ

يوٙس،
ذٛززضرٟت٘يُتٝاٞسافؾاظٔا٘يحطوتٕ٘ 

ٔٛفميت،تماٚاضتمايؾاظٔاٖتيكتطذٛاٞسقس(تصٞيثي

تّى ٝزض ايزاز فط ًٙٞتيتٛرٟي ٘ؿثت تٔ ٝؿائُ ٚ

ٕٞ ٚىاضاٖ٘ .)650:1389 ،مف ٔٙاتـ ا٘ؿا٘ي تٌٝ٘ٛ ٝاي

ٔكىالت ؾاظٔاٖزضتيٗزيٍطٕٞىاضاٖ ٘يعٔؤحطاؾت

اؾت ٔيتٛاٖ اؽٟاض زاقت وٞ ٝط لسض اؾتطاتػي ٚ

(قاياٖرٟطٔي.)10:1388،

تىِٛٛٙغي ؾاظٔا٘ي پيچيس ٜتاقس ،تاظ  ٓٞضٔع ٔٛفميت

ٕٞچٙيٗ٘ ،كاط ارتٕافي يا قازٔا٘ي ت ٝفٛٙاٖ يه

آٖ،فأُا٘ؿا٘ياؾتٞٚطچٝفكاضٞايضلاتتيالتهاز

پيأسٟٔٓزضاحؿاؼضضايتقغّيٚذٛقثرتيا٘ؿاٖ

رٟا٘ي تيكتط ٔيقٛزٔ ،سيطيت ٔاٞطا٘٘ ٝيطٚي ا٘ؿا٘ي

ٔغطح اؾت و ٝ٘ ٝتٟٙا ظ٘سٌي قرهي ،تّى ٝرٙثٞٝاي

ٍطيإٞيتٔيياتس(ضضايياٖ1374،

تيفاظٞطظٔاٖزي

ارتٕافي حيات ٔا؛ يقٙي وٙفٞا  ٚاضتثاعاتي ضا و ٝتا

 .)22:زض ايٗ ٔياٖ ،ضضايت قغّي يىي اظ ٔمِٞٝٛايي

وٙيٓ،تحتتأحيطذٛزلطاضٔيزٞس(ٖٚ


زيٍطاٖتطلطاضٔي

تالـٞاي٘ؾطيٚتٙيازيتؿياضي
اؾتوٝاظيهؾ ٛ

پطايٕٞٚىاضاٖ.)2004،5قاياٖشوطاؾتو،ٝقازٔا٘ي

ضا ت ٝذٛز ٔقغٛف ؾاذت ٚ ٝاظ ؾٛي زيٍط ،زض تٕأي

ٚاغٜاياؾتؤٝقا٘ئرتّفيٕٞ،چِٖٛصت
يا٘كاط ،

ؾغٛحٔسيطيتٙٔٚاتـ٘يطٚيا٘ؿا٘يؾاظٔاٖاظإٞيت

آ٘يِ،صتعٛال٘ئستِٚصتاظوُظ٘سٌيضاقأُ

تاالييتطذٛضزاضاؾت(تصٞيثيٕٞٚىاضاٖ.)650:1389،

يقٛزٕٞ .چٙيٗٞ ،يزاٖ ٔخثت ،ضضايت اظ ظ٘سٌي ٚ
ٔ

ضاتيٙع )1999( 2ضضايت قغّي ضا ٍ٘طـ وّي فطز

قغُٔٚحيظواض٘،ثٛزٞيزاٖٞأٙفي،ضٚاتظٔخثتتا

3

Management
Robbins

1
2

Specter
Faisal Hassan et al
5
Van praag B et al
4

تطضؾيضاتغٝتيٗضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيزضزتيطأٖمغـٔتٛؾغٝقٟطريطفت
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زيٍطاٖٞ،سفٕٙستٛزٖظ٘سٌي،زٚؾتزاقتٗزيٍطاٖٚ

.)3:1389

عثيقت ٘يع قطٚط الظْ تطاي ضؾيسٖ ت ٝقازي اؾت

إٞيت ضضايت قغّي اظ يه ؾ ٛت ٝزِيُ ٘مكي

(ؽٟٛضٚفىطي.)64:1382،

اؾتوٝايٗؾاظٜزضپيكطفتؾاظٔاٖ٘ٚيعتٟساقتٚ

اظ٘ؾطٚي)1988( 1ٖٟٚٛٙقازٔا٘ي،تٝلضاٚتٔخثت

ؾالٔت ضٚاٖ٘يطٚي واض زاضز ٚاظ ؾٛي زيٍط ،ت ٝايٗ

فطز اظ زضر ٝيا ٔيعاٖ ٔغّٛتيت ويفيت ظ٘سٌي اعالق

فّت اؾت و ٝفال ٜٚتط تقاضيف ٔ ٚف ْٟٛپطزاظيٞاي

يقٛز .ت ٝفثاضت زيٍط ،قازٔا٘ي ت ٝايٗ ٔقٙاؾت وٝ
ٔ

ٔتقسز ٌ ٚا ٜپيچيسٔ ،ٜحُ تاللي ٘ ٚيع ؾاظٔ ٜكتطن

يتطز.
فطزچمسضاظظ٘سٌيذٛزِصتٔ 

ضٚاٖقٙاؾي،
تؿياضي اظ حٛظٜٞاي فّٕئ ،ا٘ٙس  :

احؿاؼذٛقثرتيياقازٔا٘ياظظ٘سٌيتاتٛرٝتٝ
ازضاوات  ٚاضظياتيٞاي فطز اظ ٔؤِفٞٝاي ٔرتّف ؾثه

رأقٝقٙاؾئ ،سيطيت ،حتي التهاز  ٚؾياؾت تٛزٜ

أيط٘ػازٔٚحؿٗ٘ؿة.)99:1387:

اؾت(

ظ٘سٌي لاتُ ؾٙزف اؾت ٞ ٚط قرم ٕٔىٗ اؾت

تٛرٝضٚاٖقٙاؾاٖ

تاٚرٛزايٗ،آ٘چٕٛٞٝاضٜٛٔضز

اظظ٘سٌياـزاقتٝ

فمايسٔتفاٚتيزضضاتغٝتاايٗحيغٝ

ٚرأقٝقٙاؾاٖتٛز،ٜضضايتقغّيافطازٚآحاضآٖزض


تاقس .ايٗ ٔؤِفٞٝا ٕٔىٗ اؾت ٔٛاضزي ،اظ لثيُ:

ضٚحي ٝافطاز  ٚتاظزٞي واضقاٖ اؾت (قاياٖ رٟطٔي ٚ

تطذٛضزاضي اظ ؾالٔت ضٚاٖ ،زاقتٗ ٔؿىٗ ٔٙاؾة ٚ

ٕٞىاضاٖ.)11:1388،

اظزٚاد ٔٛفكِ ،صتي و ٝيه قرم اظ ذٛزـ ٔيتطز،

أطٚظٜٔقّٕاٖٚزتيطاٖتٝفٛٙاٖيىياظارعائٟٓ

ٔاللاتٞايفٕٔٛيراِة،تزاضبٔخثت،زاقتٗظ٘سٌي


فطنتٞايتحهيّيٚآٔٛظقئحؿٛب

ٚضطٚضيزض

ٟٔيذٕٞٚچٙيٗٔحيظواضيزٚؾتزاقتٙئٚأ٘ٛؼ

ت٘ٝؾطٔيضؾستؿياضياظٔقّٕاٖاظقغّكاٖ

ٔيق٘ٛس.


ضاقأُقٛز(ٖٚپطايٚزيٍطاٖ.)2004،

٘اضاضي ٞؿتٙس  ٚت ٝز٘ثاَ ايٗ أط ،تطذي اظ اٚلات

ٕٞچٙيٗ،زضٔمِٝٛتٟساقتضٚا٘ي،قازٔا٘يفٛاعف

يٌصضا٘ٙس و ٝايٗ أط
فطاغت ذٛز ضا زض قغُ ز ٔ ْٚ

ٔخثتضاافعايفٚفٛاعفٔٙفيضاواٞفٔيزٞسٚاظ


تٛا٘سفٛالةٚپيأسٞايذغط٘اويتطايزا٘فآٔٛظاٖ

ٔ
ي

عطف زيٍط ،ت ٝافعايف ضضايتٕٙسي ٘يع ٔٙزط ٔيٌطزز.

 ٚزض ٟ٘ايت رأق ٝتٕٞ ٝطا ٜزاقت ٝتاقسٔ .حمما٘ي

ِصا تطاي ايزاز رأقٝاي ؾآِ  ٚؾاظٔاٖٞاي پٛيا  ٚتا

ٕٞچٖٛپهٚزيٍطأٖ)1997( 3قتمس٘سوٝتيٗاٍ٘يعٜ

٘كاطٚتٝعٛضوّي،تطايافعايففٛاعفٔخثت٘ياظٔٙس

ٔقّٓ  ٚفعت ٘فؽ زا٘فآٔٛظاٖ ضاتغٚ ٝرٛز زاضز .آٟ٘ا

ضاٞىاضٞايي ٞؿتيٓ و ٝتتٛا٘س تا ايزاز ٟٔاضتٞاي قاز

ٍ٘طـٞاي لٛي ٔ ٚخثت زضتاضٜ

ٔقتمس٘س ؤ ٝقّٕاٖ تا 

ظيؿتٗٚقازتٛزٖزضفضايؾاظٔا٘ي،رأقٚٝظ٘سٌي

تقّيٓ ،زا٘فآٔٛظا٘ي تا فعت ٘فؽ تاال زاض٘سٕٞ .چٙيٗ،

افطاز،اظذٕٛزٌيٚايؿتايي٘زاتزٞس .ايٗٔؿأِٝ٘ٝ

ضاتغٝاي
ضؾٕأٖ )1981( 4قتمس اؾت وٚ ٝرٛز چٙيٗ  

تٟٙا ٔيتٛا٘س ٔحيظ واض ضا تٔ ٝحيغي پٛيا ،ذالق ٚ

ت ٝايٗ ذاعط اؾت ؤ ٝقّٕاٖ ٘ ٝتٟٙا نطفاً ت ٝفٛٙاٖ

ضقسياتٙسٜتثسيُٕ٘ايس،تّىٔٝيتٛا٘ستطذا٘ٛازٜپطؾُٙ


ؿتٙس؛تّىٝآٟ٘اتٝفٛٙاٖاٍِٛيٞاي٘مفزض٘ؾط

ٔطتي٘ي

٘يع احطٌصاض تاقس  ٚآ٘اٖ ضا زض ضاؾتاي اٞساف ؾاظٔا٘ي

ٌطفتٔٝيق٘ٛس(فيهُ،حؿٕٗٞٚىاضاٖ.)376:2011 ،

لطاض زٞس (فطي1995 ،2؛ ت٘ ٝمُ اظ ترتياض ٘هط آتازي،

و ٝزا٘فآٔٛظاٖ  ٚافضاي رأق ٝت ٝعٛض زائٓ اظ

Veenhoven
Ferrie JE

1
2

Peck et al
Rothman

3
4
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ضفتاضٞايآٟ٘ااٍِٛتطزاضيوطز،ٜاظآ٘چٝزضضفتاض،وطزاض،

واضوٙا٘ي و ٝزض ؾغٛح پاييٗتطي قغّي لطاض زاض٘س،

يوٙٙس ،تأحيط
ٍ٘طـٞاي آ٘اٖ ٔكاٞس ٔ ٜ

افتمازات  ٚ

تتٛا٘ٙسٔٙافـٔٚعيتٞاييتط حؿةچٙيٗاحؿاؾيضا


قزافيفطٔ .)67: 1379 ،حمما٘ي ٕٞچٖٛ

يپصيط٘س (
ٔ

وؿةوٙٙس.

ٔيراييّٛا ٚ )2002( 1تؿٙيٓ٘ )2006( 2كاٖ زاز٘س وٝ

تحميمات ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝايٗ احؿاؼ ٔخثت،

ضضايت قغّي ٔقّٕاٖ تأحيط ٔخثتي تط ضٚي ويفيت

ٕٞچٙيٗاضتثاطٔقٙازاضيتافّٕىطزواضيٚضضايتٕٙسي

يتٛا٘س تحت
تحهيُ زاضز؛ تٙاتطايٗ ،ويفيت تحهيُ ٔ 

اظ واض (قغُ) زض ٔياٖ واضوٙاٖ زاضز .تايّيؽ)2005( 4

تأحيطضضايتقغّيزتيطاٖلطاضتٍيطز(فيهُ،حؿٗٚ

ٔقتمس اؾت و ٝقازي يا ٘كاط فمظ ت ٝفٛٙاٖ ٘تيز ٝيا

ٕٞىاضاٖ.)376:2011،

پيأسِ ذٛب آٔسٖ چيعٞا ٘يؿت ،تّى ٝفّت آٟ٘ا ٘يع

تا ايٗ حاَ ،چٙا٘چ ٝزض فطآيٙس واضي ،اضتثاط تيٗ

ٔحؿٛبٔيقٛزٚضٚحيٝتاالتٝواضٔٙساٖزضفّٕىطز

پازاـٞاي زضيافتي اظ واضٔ ،خُ «ٔاٞيت واض ،حمٛق ٚ


تٟتط ،افعايف واضايي ،حفؼ  ٚاتماي زض ؾاظٔاٖ ،وٕه
5

فطنتٞاياضتماٛ٘،ؿضاتغٝتإٞىاضأٖٚافٛق»،

ٔعايا،

ٔيوٙس(آتىيٙؿٖٞٚٛاَ .)92:2011،


تاا٘تؾاضاتزتيطاٖتطلطاض٘كٛز،ايٗأطٔيتٛا٘سٔٛرة

ي ٞا حاوي اظ ايٗ اؾتو ٝزض ظٔي ٝٙضضايت
تطضؾ 

٘اضضايتي اظ قغُ  ٚزض ٘تيز ٝواٞف ٘كاط ارتٕافي

قغّي ٘ ٚكاط ارتٕافي ،تحميمات فطاٚا٘ي ا٘زاْ قسٜ

زا٘فآٔٛظاٖ ،ذا٘ٛاز ٜزتيطاٖ،
قس ،ٜتأحيط ٘أغّٛتي تط  

اؾت ،أا زض ذهٛل تأحيط ٔتماتُ ضضايت ٘ ٚكاط

ضٚاتظ تا ٕٞىاضاٖ ٔ ٚسيطاٖ  ٚزض ٘تيز ٝوُ رأقٝ

ارتٕافي واضوٙاٖ ٔغاِق ٚ ٝتحميك ٔس ٚ ٖٚرأقي

تٍصاضزٕٞ .چٙيٗ ،واٞف ٘كاط ارتٕافي ٘يع ٔتماتالً

نٛضتٍ٘طفتٝاؾت.

ٔيتٛا٘س تط ضضايت قغّي تأحيط ٌصاقت ،ٝآٖ ضا واٞف


تٙاتطايٗٞ،سف ايٗپػٞٚفؾٙزفٔيعاٖضضايت

زٞس .فال ٜٚتط ايٗ؛ تطز تٛضٖ  ٚواپّٚٛيتؽ)1965( 3

قغّي٘ٚكاطارتٕافيزضتيٗٔقّٕاٖقٟطريطفتٚ

ٌعاضـوطز٘سوٝاضتثاطوأالًؾاظٌاضي تيٗضضايتاظ

ٕٞچٙيٗ ،تطضؾي ضاتغٔ ٝتماتُ تيٗ ضضايت قغّي ٚ

قغُ٘ٚكاطارتٕافيزضٔحيظواضيٚرٛززاضز.آٟ٘ا

٘كاطارتٕافياؾت.

ٔقتمس٘س و ٝزضآٔس ،تطفيقات (قأُ تغييط ٔخثت زض



حمٛق(حمٛقتاالتط)،وٕتطٔٛضزؾطپطؾتيلطاضٌطفتٗ،

تررسی پیطیٌِ تحقیق

چاِف واضي تيكتطٔ ،ؿؤِٚيت تيكتط  ٚآظازي زض

پػٞٚفزضٔٛضزفٛأُٔؤحطتطقازٔا٘يزضز1980ٝٞ

تهٕيٌٓيطي) ،فطنتٞاي فٕٔٛي تطاي زؾتياتي تٝ


تا آ٘زا پيف ضفت و ٝواؾتأ ٚ 6هوطا ٔ 7سفي وكف

ٔٛفميتزضيهؾاظٔاٖ،اضتثاطوأالًلٛئٚقٙازاضيتا

غٖقازيقس٘س.ايٗزٚضٚاٖقٙاؼ،قازٔا٘يضافٕستاً

يه احؿاؼ ضٚاٖقٙاذتي ٔخثت (احؿاؼ ٘كاط) تطاي

تٝتطٍ٘ٚطاييٚحثاتٞيزا٘ئطتٛطؾاذتٙسٚاظآ٘زا

وؿا٘ي و ٝؾغٛح تاالي رايٍاٜٞاي قغّي ضا ت ٝذٛز

و ٝايٗ ٚيػٌيٞاي قرهيتي ٘يع تا حس ظيازي ٔثٙاي

ٕٞچٙيٗ،وٕتطاحتٕأَيضٚز،

اذتهالزازٜا٘س،زاضز.

4
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غ٘تيه زاض٘س ،ازفاي فٛق ٔغطح قس (آيع٘ه1990 ،1

رٙثٞٝايارتٕافيآٖتؿياضٟٔٓاؾتٔ.خالًضٚاتظٔٙفي


ايٗازفاتٝپػٞٚفٞايايٗحٛظٜؾطفتتيكتطي

.)33:

 ٚتقاضو ٘مف زض ٔحيظ واض ضضايتٕٙسي ضا واٞف

تركيس  ٚاو ٖٛٙتقساز ظيازي اظ ٔتغيطٞاي ٔؤحط تط

ٔيزٞس.

قيّس  ٚپطايؽ )2002( 4زض تحميمات ذٛز زضتاضٜ

قازٔا٘ي،اظرّٕٝضضايتقغّيوكفقسٜا٘س.

ٚيٙؿت)1988(ٖٛزضيهتطضؾيتٝايٗ٘تيزٝضؾيس

ايٙى ٝافطاز زضتاض ٜقغّكاٖ چٍ ٝ٘ٛاحؿاؾي زاض٘س،

وُپػٞٚفٞائطتٛطتٝقازٔا٘يٚ

وٝتاؾاَ 1960

اعالفاتٔفيسيضازضتاضٜفُّتطذياظضفتاضٞايافطاز،

ٔمٞ ِٝٛاي ٚاتؿت ٝت ٝآٖ ،اظ رّٕ ٝضضايتِ ،صت ٚ


اظ لثيُ تطن قغُ ،غيثت زض ٔحيظ واض  ... ٚفطآٞ

احؿاؾات ٔخثت وٓ تٛز ٜاؾت ،أا اظ ؾاَ 1960

ٕ٘ٛز٘س.ت٘ٝؾطآٟ٘اضضايتقغّيت ٝفٛٙأٖؤِفٝاياظ

پػٞٚفٞاي ٔطتٛط ت ٝقازٔا٘ي افعايف يافت ٚ


احؿاؼ ذٛقثرتي يا ضفا ٜوّي يه قرم ٔحؿٛب

ؾاظٔاٖٞائرتّفيتٝتطضؾيقازٔا٘يپطزاذتٙس(آضٌايُ،


يقٛز(والضنٚاٚؾٛاِس.)1996،
ٔ

ٞا،ؾٝرٟتٌيطياؾاؾيضا

.)81: 2001زضايٗپػٞٚف

٘ائّي ( )1373زض پػٞٚكي زضتاض ٜفٛأُ ٔؤحط تط

ٔيتٛأٖكرموطز -1:زضتطذياظآٟ٘اؾٙزفٔيعاٖ

ضضايت قغّي ٔسيطاٖ زتيطؾتاٖٞاي اؾتاٖ ذٛظؾتاٖ،

قازٔا٘ي  ٚتٟي ٝاتعاضٞايي تطاي ؾٙزف قازٔا٘ي ٞسف

٘كاٖ زاز و ٝاضتماي قغّي ،ت ٝذكٛٙزي قغّي آ٘اٖ

تطذيپػٞٚفٞاوٝتيكتطٔٛضز

انّيتٛزٜاؾت؛ -2زض 

وٕىي ٕ٘يوٙس  ٚذظ ٔكي  ٚچٍٍ٘ٛي ازاض ٜؾاظٔاٖ،

تٛر ٝتٛز ،ٜتطضؾي فٛأُ ٔؤحط تط قازٔا٘ي ٔس٘ؾط لطاض

ؾطپطؾتيٚقطايظواضٚحمٛقٚزؾتٕعزتأحيطتيكتطي

ٌطفت ٝاؾت  -3 ٚزض ٌطٞٚي قيٜٞٛاي افعايف قازٔا٘ي

تط ضضايت قغّي زاقتٙس .پتيت 5زض تحميمي تا فٛٙاٖ

اضظياتيقسٜا٘س.

«تطضؾيتأحيطاضتثاعاتؾاظٔا٘يتٝفٛٙاٖيىياظفٛأُ

آضٌائُ )1999( 2سفي اؾت و ٓٞ ٝاوٖٛٙ

ٔؤحط تط فّٕىطز  ٚضضايت قغّي» ٘كاٖ زاز و ٝتيٗ

٘كا٘ٞ ٝايياظغيثتواضي،تأذيطزضؾطواضآٔسٖ،تطن


ضضايت قغّي  ٚاضتثاعات ؾاظٔا٘ي ضاتغٔ ٝقٙيزاضي

قغُ ،فٛاعف ٔٙفي  ٚضٚاٖ ض٘زٛض  ٚتؿياضي اظ

ٚرٛز٘ساضزِٚ،يتيٗضضايتقغّيٚحمٛقزضيافتي

ٔكىالت ضٚحي -ارتٕافي زض تطذي اظ ؾاظٔاٖٞا تٝ

ضاتغٔٝقٙيزاضئكاٞسٜوطز(.پتيت.)56:1998،

6

چكٓ ٔيذٛضز وٌٛ ٝيا قازي اظ ٔحيظ واضي ضذت

پٛضتط ٕٞ ٚىاضا٘ف زض تحميمات ذٛز زضيافتٙس وٝ

تطتؿت ٚ ٝافؿطزٌي را٘كيٗ آٖ قس ٜاؾت (آضٌايُ،

تقٟسؾاظٔا٘يتاضضايتقغّيضاتغٔٝؿتميٓٚتاغيثت

.)355:1999

وطيٓظاز1378 ،ٜ
 ٚرا ت ٝرايي ،ضاتغٔ ٝقىٛؼ زاضز ( 

اؾٕيت ؾٔ )2000( 3ٖٛقتمس اؾت و ٝفٛأُ

.)37:

ٔتقسزي،اظرّٕٝضضايتقغّيتطقازيواضوٙاٖيه

پٛضنٕس ( )1372زض تحميمي تا فٛٙاٖ «تطضؾي

ؾاظٔاٖ زاضز .ضضايتٕٙسي قغّي تط احط افعايف حمٛق،

اٍ٘يعقي قغّي ٔقّٕاٖ وٟىيّٛي »ٝزضيافتؤٕٟ ٝتطيٗ

افعايفٟٔاضت،اؾتمالَٚتٛٙؿقغّيافعايفٔيياتسٚ


فٛأُ ٘اضضايتي ٔقّٕاٖ ت ٝذاعط پاييٗ تٛزٖ ٔٛلقيت

1
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ارتٕافي ،فسْ اضظقياتي نحيح  ٚپاييٗ تٛزٖ ٔيعاٖ

نٛضت  Uقىُاؾت(تّٙذ فالٚضٚاٚؾٛاِس2005،7؛

حمٛقآٟ٘اتٛز.

 ٖٚپطاي2003 ،؛ ليٙيتئ .)2007 ،8غاِقات ٔحمماٖ

٘ٛضترف ( )1376زض تحميمي تا فٛٙاٖ «تطضؾي

يزٞس و ٝضضايت قغّي تا افعايف ؾٗ
زيٍط ٘كاٖ ٔ 

ا٘كىسٜٞايتطتيت

اٍ٘يعـقغّيافضايٞيأتفّٕيز

يقٛز (ِٛؾىاو1990 ،9ٛ؛ ر٘ٛع  ٚرا٘ؿ،10ٖٛ
تيكتط ٔ 

تس٘ي ؾطاؾط وكٛض» تطاؾاؼ ٘ؾطيٞ ٝطظتطي ٘كاٖ زاز

.)2004

و ٓٞ ٝفٛأُ اٍ٘يعقي  ٓٞ ٚفٛأُ تٟساقتي (افٓ اظ
رؿٕا٘يٚضٚا٘ي)زضايزازضضايتقغّئؤحط٘س.

زض ضاتغ ٝتا تحهيالت  ٚضضايت قغّي ،تطذي اظ
ٔغاِقات ٘كاٖ زاز٘س و ٝاضتثاط ٔٙفي تيٗ تحهيالت ٚ

تحميماترٟا٘ياٖ(ٞ،)1374يُٚ)1997(1تاوؿت2ٖٛ

ضضايت قغّي ٚرٛز زاضز (ؾٛظا پٛظا2003 ،؛ ر٘ٛع ٚ

()1992تمطيثاًت٘ٝتايذٔكاتٟيزؾتيافتٙس.

اؾّٛاٖ.)2009،11أأحمما٘يٕٞچٚ ٖٛيالٚزيٍطاٖ12

ٔكرهٞٝاي فطزي

تطذي اظ ا٘سيكٕٙساٖ ت ٝاضتثاط 

(ٔ  )2005خثتي تيٗ ايٗ ز٘ ٚكاٖ زاز٘س ،زض حاِي وٝ
13

(اظلثئُتغيطٞايزٌٔٛطافيهؾٗ،رٙؿيت،تحهيالت

ِٕثطتٚزيٍطاٖ (ٔ)2001قتمس٘سوٞٝيچاضتثاعيتيٗ

ٔكرهٞٝاي قغّي(اظلثيُ تقساز

ٚٚضقيتتأ ٚ)ُٞ

ايٗزٚٚرٛز٘ساضز.

ؾافات واض ،زضآٔس ،پايٍا ٜقغّي  ٚترف فقاِيت) تط

اضتثاط تيٗ زضآٔس  ٚضضايت قغّي ٔيتٛا٘س ت ٝزٚ

ضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيتأويسزاض٘س.

ترفزضآٔسقغّيٚزضآٔسذاٍ٘يتمؿيٓقٛزٔ.حمماٖ

والضن1997،3؛اؾّٛاٖٚٚيّيأع2000،4؛ٚاٖپطاي

ٔقتمس٘سوٝتاافعايفزضآٔسقغّئيعاٖضضايتقغّي

ٚزيٍطاٖ2003،؛ٌاظيِٛيٚتٙؿُٔ 2006،5قتمس٘سوٝ

يياتس (ٌاظيِٛي  ٚتٙؿُ2006 ،؛ ليٙيتي،
٘يع افعايف ٔ 

ظ٘اٖ ضضايت قغّي تيكتطي ضا ٘ؿثت تٔ ٝطزاٖ تزطتٝ

2007؛ ر٘ٛع  ٚرا٘ؿٕٞ .)2009 ،ٖٛچٙيٗٔ ،حمماٖ

يوٙٙس .آٟ٘ا اؾتسالَ ٔيوٙٙس و ٝا٘تؾاضات
ٔ

ٔقتمس٘سزضآٔسيو٘ٝاقياظواضزضذا٘ٝوؿةٔيقٛز،

ساقتٞا)٘مفٕٟٔيزضتثييٗ٘ىتٝتاالزاض٘س:تٝ

(چكٕ

اضتثاط ٔخثتي تا ضضايت قغّي ظ٘اٖ زاضز (پسضؾٗ ٚ

فثاضتي،افطازيوٝچكٕساقتٞايوٕتطياظقغُذٛز

اؾٕيت2010،14؛تٛثٚٚاٖاٚض.)2008،15

زاض٘س،ضضايتقغّيتيكتطيزاض٘س.قٛاٞستزطتي٘كاٖ

تقساز ؾافات واضي تط ضضايت قغّي تأحيط زاضز.

ييٗتطيضا
يزٞسوٝظ٘اٖزضتاظاضواضٔٛلقيتقغّيپا 
ٔ

ٔحمماٖ ٘كاٖ زازٜا٘س و ٝتقساز ؾافات واضي تط ضٚي

٘ؿثتتٔٝطزاٖزاض٘سوٝايٗأطذٛزتٝا٘تؾاضاتپاييٗ

ضضايت قغّي تأحيط ٔقىٛؼ زاضز (ٌاظيِٛي  ٚتٙؿُ،

يقٛز (والضن
آٟ٘ا  ٚضضايت تيكتط اظ واض ٔٙزط ٔ 

2006؛ ليٙيتي2007 ،؛ ر٘ٛع  ٚاؾّٛاٖ .)2009 ،أا

،1997ؾٛظاپٛظا.)2003،6
ضاتغ ٝتيٗ ؾٗ  ٚضضايت قغّي ٘يع تحج تطاٍ٘يع
يزٞسوٝايٗاضتثاطتٝ
اؾت.تطذياظٔغاِقات٘كأٖ 
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تاضتُٚ)1981(1اؾىٛچٛا)1987(2اضتثاطٔخثتيضاتيٗ

فثاضتزيٍط،تاافعايفزضرٝتحهيالتتطٔيعاٖ٘كاط

تيٗايٗز٘ٚكاٖزازٜا٘س.


افعٚزٜٔيٌطزز.اظ٘ؾطآٟ٘اافطازيؤٝساضنتحهيّي


ٕٞچٙيٗ ،ضضايت قغّي اظ ٔٛلقيت واضي  ٚترف
فقاِيت٘يع تأحيطٔيپصيطز٘.تايذتحميماتلثّي٘كاٖزاز
ؤٝسيطاٖٚواضٌطأٖاٞط٘ؿثتتٝواضٔٙساٖزفتطيٚ

پاييٗتطي٘ؿثتتٝافطازتا تحهيالتزا٘كٍاٞيزاض٘س،

اظٔيعاٖ٘كاطوٕتطيتطذٛضزاض٘س.


فطٚقٙس ٜضضايت قغّي تيكتطي زاض٘س (ٌاظيِٛي ٚ

چارچَب ًظری

تٙؿُ2006،؛ليٙيتي.)2007،

ٔيتٛا٘س تركي اظ
٘ؾطي ٝؾّؿّٔ ٝطاتثي ٘ياظٞاي ٔاظِ  5ٛ

ٌٛضيٗ ٕٞ ٚىاضاٖ )1960( 3تياٖ ٔيوٙٙس و ٝتيٗ

ضضايت قغّي افطاز ضا تثييٗ ٕ٘ايسٔ .اظِٔ ٛقتمس اؾت

٘كاطٔٚيعاٖزضآٔسضاتغٚٝرٛززاضز.اظ٘ؾطآٟ٘ا٘كاط

ا٘ؿاٖٞازاضاييهزؾتٝاظ٘ياظٞايتٙيازيٞؿتٙسوٝزض


تا افعايف زضآٔس زض تٕاْ ؾغٛح پيكطفت ،افعايف

ؾّؿّٔ ٝطاتثي اظ ٘ياظٞا لطاض زاض٘س٘ :ياظٞاي رؿٕا٘ي،

ٔيياتس.


أٙيت،فكك،فعت٘فؽ٘ٚياظتٝذٛزقىٛفايئ .اظِٛ

تطزتٛضٖ  ٚواپّٚٛيتؽٌ )1965( 4عاضـ وطزٜا٘س وٝ

٘ياظٞاي ؾغحتاال ضا تٝنٛضتفعتٚاحتطاْٚذٛز

افطاز ٔتأ٘ ُٞكاط تيكتطي ٘ؿثت ت ٝافطاز ٔزطز زاض٘س.

قىٛفايي٘ ٚ ،ياظٞاي ؾغح پاييٗ ضا ت ٝقىُ ٘ياظٞاي

آٟ٘ا ٔقتمس٘س يه ٘اذٛقي (فسْ ٘كاط) ٕ٘ايا٘ي تيٗ

يٕ٘ايس.
ارتٕافي  ٚايٕٙي  ٚفيعيِٛٛغيه ٔكرم ٔ 

ٔطزأٖزطز٘ؿثتتٝظ٘أٖزطزٚرٛززاضزٕٞ.چٙيٗ،

اظلائُقسٌٖٝ٘ٛاي تفٛقتطاي

عثمٝتٙسي ٔاظِ،ٛحاوي 


ؾغحتااليياظفسْ٘كاطتيٗوؿا٘يوٝعالقٌطفتٝيا

٘ياظٞاؾت؛ تسيٗ ٔقٙي و ٝپاضٜاي اظ ٘ياظٞا ٕٟٔتط اظ

تيٜٛقسٜا٘سٚ،رٛززاضز.


تميٝا٘س ٘ٚرؿتتايس آٟ٘ااضضا ق٘ٛستا٘ياظٞاي تقسي


ٕٞچٙيٌٗٛ،ضيٕٗٞٚىاضاٖ()1960زضتحميكذٛز

ٔثٙاياٍ٘يعـلطاضٌيط٘س؛تٙاتطايٗ٘،ياظٞايفيعيِٛٛغيه

ت ٝايٗ ٘تيز ٝزؾت يافتٙس وٕٞ ٝچٙا٘ى ٝؾٗ افعايف

تايس پيف اظ فقاَ قسٖ ٘ياظٞاي ايٕٙي اضضا ق٘ٛس ٚ

ياتس٘،كاطقطٚؿتٝواٞفيافتٗٔيوٙس.تٝفثاضتي،


ٔي

ٕٞيٗعٛض٘ياظٞايايٕٙيپيفاظآ٘ى٘ٝياظٞايارتٕافي

تيٗ ايٗ زٔ ٚتغيط اضتثاط ٔقىٛؾي ٚرٛز زاضز .اظ ٘ؾط

ٔغطح ق٘ٛس ،تايس تأٔيٗ ٌطز٘س (فيهُ ٕٞ ٚىاضاٖ،

آٟ٘اٌطٜٞٚايؾٙئرتّفاظؾغٛحٔتفاٚتياظ٘كاط


.)376:2011

ٌطٜٞٚاي ؾٙي  55ؾاَ ت ٝتاال ،اظ حسالُ
تطذٛضزاض٘س  .

٘ٛؿ واض تيٕي و ٝزض ٔسيطيت فطاٌيط  ٚؾايط

٘كاط تطذٛضزاض٘س ،زض حاِي وٌ ٝطٜٞٚايي و ٝزض ضزٜ

يؿتٓٞاي تافّٕىطزتاالٔٛضزتأويس لطاضٌطفت ٝاؾت،
ؾ 

ؾاَلطاضزاض٘س٘،ؿثتتٌٝطٜٞٚايتا

ؾٙيوٕتطاظ 30

اظ رّٕٔ ٝىا٘يعْٞاي ٔطتفـٕ٘ٛزٖ ايٗ ٘ياظٞا ٔحؿٛب

ضزٜؾٙي30-39ؾاَاظ٘كاطتاالتطيتطذٛضزاض٘س.

يزٞس وٚٝلتي قرم
يقٛز .تطذي تحميمات ٘كأٖ 
ٔ

ٕٞچٙيٗ ،اظ ٘ؾط ٌٛضيٗ ٕٞ ٚىاضاٖ ( )1960اضتثاط

ت ٝضزٜٞاي ٔسيطيت تطفيـ ٔيياتسٌ ،طايف ت٘ ٝياظٞاي

ٔخثتي تيٗ تحهيالت ٔ ٚيعاٖ ٘كاط ٚرٛز زاضز .تٝ

يياتس.
حا٘ٛي ٝزض لياؼ تا ٘ياظٞاي ؾغٛحپاييٗ افعايف ٔ 

1

Bartel
Schwochau S
3
Gurin et al
4
Bradburn & Caplovitz
2

تطذي ٔغاِقات ٘يع ٌعاضـ وطزٜا٘س و٘ ٝياظٞا ٕٞطا ٜتا
ٔطاحُ ضقس حطفٝاي افطاز ،ا٘ساظ ٜؾاظٔاٖ  ٚحتي
Maslow

5
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ٞيچٌ ٝ٘ٛقٛاٞس
ٔٛلقيت رغطافيايي تغييط ٔيوٙٙسِٚ ،ي  

٘يؿتٙس ،تّى ٝت ٝقطايغي ٔطتٛط ٔيق٘ٛس و ٝتحت آٖ

يىسؾتي ٚرٛز٘ساضزوٝاضضاي يه ٘ياظ زض يه ؾغح،

قطايظواضا٘زأْيٌيطزٞ.طظتطياظايٗرٟتفٛأُ


ٔٛرة واٞف إٞيت آٖ  ٚافعايف إٞيت ٘ياظ ؾغح

٘اذكٛٙزوٙٙسٜضافٛأُتٟساقتي٘أيسوٝفاللٙٔٝستٛز

يقٛز .ت ٝعٛض ذالنٔ ،ٝاظِ ٛزض ٘ؾطي ٝذٛز
تاالتط ٔ 

تا ؾٙريت ايٗ فٛأُ ضا تا ٔف ْٟٛتٟساقت فٕٔٛي

ضضايت ضا تاتقي اظ ٔيعاٖ وأطٚايي  ٚاضضاي ٘ياظٞاي

آقىاض ؾاظزٕٞ .اٖعٛض و ٝتا ضفايت تٟساقت فٕٔٛي

فطزئيزا٘س.


تٛاٖاظآِٛزٌيٞا ٚتيٕاضيٞازٚضيرؿت،تاتأٔيٗ


ٔي

ٞطظتطي)1972(1زضتهحيحٚتسليك٘ؾطيٝؾّؿّٝ

فٛأُ تٟساقتي زض ٔحيظ واض ٘يع ٔيتٛاٖ ٔا٘ـ

ٔطاتثئاظِ،ٛتاتطضؾي٘مايمٔحيظٞايواضيذال،


٘اذكٛٙزيواضوٙاٖقس(.ؾافتچي.)28:1369،

٘ؾطي ٝاٍ٘يعقي – تٟساقتي 2ذٛز ضا تٙا ٟ٘ازٞ .طظتطي

پاضؾ٘ٛع ضضايت قغّي ضا ٔتكىُ اظ پٙذ فأُ

قطايظ ٔ ٚحيظٞاي واضي ضا ٔغاِق ٚ ٝتطضؾي وطز ٚ

ٔيزا٘س :فعت ٘فؽ يا ٕٞاٍٙٞي تا ٙٞزاضٞاي اذاللي


زضيافت و ٝا٘ؿاٖٞا ز ٚزؾت٘ ٝياظ ٔتفاٚت ٔ ٚؿتمُ اظ

ٔٛضزپؿٙسفطز،تأييساظؾٛيزيٍطاٖ،اضضايذٛاؾتٞٝا


يىسيٍط زاض٘س و ٝت٘ ٝحٛي ضفتاض ضا تحت تأحيط لطاض

٘ ٚياظٞاي ٔازي ٔ ٚقٛٙي ِ ٚصت ترف تٛزٖ قغُ ٚ

زؾتٝاي تطاي ضقس ٕٛ٘ ٚ
ٔيزٙٞس (ققاؿ  .)31: 1376 ،


فقاِيتٞاي قغّي ،زٚؾتي  ٚنٕيٕيت زض ضٚاتظ تيٗ


ضٚاٖقٙاذتي (رعء اٍ٘يعقي)  ٚزؾت ٝزيٍط ٔقغٛف تٝ


واضوٙاٖ (ٌطٚؾي ٕٞ ٚىاضاٖ .)1386 ،ت٘ ٝؾط ٔيضؾس

ارتٙاب اظ ٘اذكٛٙزي (حاِتي اظ ضضايت  ٚذكٛٙزي)

ٕٝٞايٗفٛأُٔٛرةذكٛٙزي٘ٚكاطزضٔحيظواض

ٞؿتٙسٞ .طظتطي ( )1972ضٛاتغي ضا تطاي واض ٔقٙازاض

ٔيقٛزٚتطضٚي٘كاطارتٕافيتأحيطزاضز.


ٔكرم وطز و ٝزضتطزاض٘س )1( :ٜفطنتٞاي ضقس ٚ

ٔغاتك تا ٘ؾطي ٝتطاتطي آزأع 4فطآيٙس ٔمايؿ ٝتطاتطي

پيكطفت؛ ( )2ت ٝضؾٕيت قٙاذتٗ (تكريم)

افطازتايىسيٍطزضٔحيظواضيتطٔثٙاي٘ؿثتٚضٚزي

پيكطفتٞا؛ ( )3واض ٔؿؤِٚيت تطاٍ٘يع )4( ٚ


ٚضٚزي؛آٚضزٜٞايفطزٔا٘ٙس

تٝذطٚريا٘زأْيقٛز.


فطنتٞايي تطاي پيف ضفتٗ ت ٝؾٛي ؾغٛح تاالتط


ؾغح تحهيالت،تزطت،ٝوٛقفٚٚفازاضيتٝؾاظٔاٖ

قغّياؾت(فيهُ،حؿٕٗٞٚىاضاٖ.)376:2011 ،زض

اؾت  ٚذطٚرييا ٘تايذ فثاضت اؾت اظ آ٘چ ٝفطز زض

تطضؾيٞاٞ ،طظتطي زضيافت و ٝواضوٙاٖ ،تزاضب


اظاي آٚضزٜٞاي ذٛز ،اظ ؾاظٔاٖ زضيافت ٔيوٙس ٔا٘ٙس

ٔيزا٘ؿتٙس و ٝتيكتط تا
ذكٛٙزوٙٙس ٜضا ٔتأحط اظ فٛأّي  

حمٛق ،ضٚاتظ ارتٕافي ،قٙاؾايي  ٚپازاـ زض٘ٚي.

٘فؽٔٚحتٛايزض٘ٚيواضٔطتٛطٔيقس،وٝايٗفٛأُ

واضوٙاٖؾاظٔاٖ٘رؿت٘حٜٛضفتاضؾاظٔاٖتاذٛزضازض

ضا فٛأُ اٍ٘يعقي٘ 3أيس (٘ايّي .)96: 1373 ،ذظ

ٔمايؿٝتازيٍطأٖيؾٙزٙس.فطزتاايٗاضظياتي،احؿاؼ

ٔكيٞا ٔ ٚسيطيت ؾاظٔاٖ ،ؾطپطؾتي ،قطايظ واض،


ضفتاض فازال٘ ٝيا ٘افازال٘ ٝيا ت ٝفثاضت تٟتط احؿاؼ

ضٚاتظ ٔتماتُ ،حمٛقٔ ،ماْ  ٚتأٔيٗ ضا رع ٚفٛأُ

ضضايت يا ٘اضضايتي اظ ؾاظٔاٖ ضا تزطتٔ ٝيوٙس

تٟساقتي تّمي وطز .ايٟٙا رع ٚزض ٖٚشاتي يه واض

(ِٛتا٘ؽ2002 ،5؛ تزٛضن ٕٞ ٚىاضاٖ2007 ،6؛ چٗ،7
4
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2007؛ت٘ٝمُاظيعزيٕٞٚىاضاٖ.)2:1389 ،تٝفثاضت

تٙاتطايٗ٘ ،أغّٛب تٛزٖ ذهٛنيات يا ٚيػٌيٞاي

زيٍطٚ ،رٛز احؿاؼ ٘اتطاتطي ازضان قس ٜزض ٔياٖ

قغّئ ،يتٛا٘ٙس ت ٝتطٚظ فالئٓ فكاض ضٚا٘ي  ٚفمساٖ

واضوٙاٖ ت ٝايزاز تٙف ٘ ٚاضضايتي زض تيٗ آٟ٘ا ٔٙزط

ضضايت قغّي ٔٙزط ق٘ٛس  ٚفمساٖ ضضايت قغّي ٘يع

ٔيقٛز.


ذٛز تط فكاض ضٚا٘ي تزطت ٝقس ٜافطاز ،تأحيط ٔيٌصاضز

زيٍطاظ٘ؾطيٞٝاياضائٝقسٜزضتاضٜؾاظٔاٖٚ

يىي 

(فط٘چٚواپالٖ1973،؛ت٘ٝمُاظيعزيٕٞٚىاضاٖ.)4:

ضضايت قغّي تِٛ ٝؾاٖ  ٚقٗٔ )1998( 1طتٛط اؾت.

تطضؾي ٘ؾطيات فٛق ٘كاٖ ٔيزٞس و٘ ،ٝؾطيات زٚ

آٟ٘ا ٘ؾطيٞٝا ضا ت ٝز ٚعثم ٝضيع ٔسَ  ٚزضقت ٔسَ2

فأّي يا زٚ ٚرٟي زض تثييٗ ضضايت قغّي ٕٟٔتطيٗ

زضضيعٔسَٞاتيفاظٞط چيعتطفٛأُ

تمؿيٓٔيوٙٙس.


٘ؾطيٞٝازضايٗظٔيٝٙاؾت.ايٗزؾتٝاظ٘ؾطياتقأُ


زض٘ٚي ٘ ٚيطٞٚايي تأويس قس ٜاؾت و ٝتطآٚضز ٜوطزٖ

٘ؾطئ ٝاظِ٘( ٛياظٞاي ؾغح پاييٗ  ٚؾغح تاال)٘ ،ؾطيٝ

آٟ٘ا ت ٝضضايت افطاز ٔٙزط ٔيقٛز ،زض حاِي و ٝتأويس

ٞطظتطي(فٛأُزض٘ٚيٚتيط٘ٚي)٘،ؾطيٝآزأع(٘ؿثت

انّي ٘ؾطيٞٝايي و ٝزض زضقت ٔسَٞا لطاض زاض٘س ،تط

ٚضٚزيت ٝذطٚري)٘ٚؾطيِٛٝؾاٖٚقٗ(ضيعٔسَٚ

ؾاظٔاٖٚتٚٝيػٜتطفطآيٙسٞايؾاظٔا٘ياؾتوٝتطاي

زضقتٔسَ)اؾت.

تِٛيسٚاضائٝذسٔاتضطٚضياؾت.

،يىياظلسيٕيتطيٗ٘ؾطيٞٝازض

٘ؾطئٝاظِ)1954( ٛ

ضضايت قغّي ت ٝافعايف تٟطٜضٚي ،تقٟس ،ؾالٔت

ايٗظٔيٝٙاؾتتطاؾاؼايٗ٘ؾطيٚ،ٝلتي٘ياظٞائطاتة

فيعيىيٚشٙٞيفطزٔيا٘زأسزض٘تيز،ٝضٚحيٝفطزتاال


پاييٗ تط واضوٙاٖ تطآٚضز ٜقس ،آٟ٘ا ت ٝتطآٚضزٖ ٘ياظٞاي


ضفت ،ٝاظ ظ٘سٌي ذٛز ضاضي ٔيقٛز  ٚزضنسز وؿة

ٔطاتة تاالتط؛ يقٙي احتطاْ  ٚضقس پطٚضـ قرهي

ٟٔاضتٞايرسيسقغّيتطٔيآيسٚزضٟ٘ايت،فّٕىطز


ٔتٕايُ ذٛاٙٞس قس ،و ٝزض نٛضت تأٔيٗ آٟ٘ا ضضايت

ا٘ ٚيع اضتما ٔيياتس .فمساٖ ضضايت قغّي ٘يع ضٚحيٝ

افطازحانُذٛاٞسقس.

واضوٙاٖضاواٞفٔيزٞسٚضٚحيٝپاييٗزضواضتؿياض


٘ؾطي ٝز ٚفأّي ٞطظتطي (٘ )1959يع تٛضيح

٘أغّٛب اؾت .تطذي اظ قاذمٞاي ضٚحي ٝپاييٗ

ٔيزٞسوٝچٝفٛأُزض٘ٚيٚتيط٘ٚيتٝضضايتقغّي


فثاضتٙساظ :تكٛيف ،غيثت واضي ،تأذيط زض واض ،تطن

ايٗ٘ؾطيٝتيأٖيوٙسفٛأّيوٛٔٝرة

ٔٙزطٔيق٘ٛس.

ذسٔتٚتاظ٘كؿتٍيظٚزضؼ(تِٛي2005 ،3ًٙ؛ت٘ٝمُ

ضضايت ٔيق٘ٛس ،زض٘ٚي تٛز  ،ٜاظ فٛأّي و ٝفسْ

اظيعزيٕٞٚىاضاٖ.)3:

ضضايت ضا ٔٛرة ٔيق٘ٛس (تيط٘ٚي) ٔزعا ٞؿتٙس.

فط٘چ  ٚواپالٖٔ 4قتمس٘س و ٝذهٛنيات قغّي ،اظ

فٛأُزض٘ٚييااٍ٘يعقيقأُٔٛفميت(وأياتي)ٔٛضز

لثيُ اتٟاْ ٘مف ،تقاضو ٘مف ،ؾٍٙيٗ تاضي ٘مفٚ 5

لسضزا٘يلطاضٌطفتٗ،پيكطفتٔٚؿؤِٚيتٔيقٛز،وٝ

غيط ،ٜتٚ ٝاوٙفٞاي ضٚاٖقٙاذتيٕٞ ،چ ٖٛفعت ٘فؽ

ايٗفٛأُتا٘ياظٞايؾغحتاالئاظِٛ؛يقٙياحتطاْٚ

ا٘سن ،تٙفٞاي قغّي ٘ ٚاذكٛٙزي ٔٙزط ٔيقٛز.

ضقسقرهيتٔٙغثكاؾت.
ٕٞچٙيٗ زض ٘ؾطي ٝآزأع ،فطز تا ٔمايؿ٘ ٝؿثت

1

Lowson, R. B & Shen, Z
Micro & macro model
3
Bowling
4
French & Kaplan
5
Over load role
2

آٚضزٜٞايذٛزٔ،خُتحهيالت،تزطت،ٝتالـ
ٚضٚزي( 
ٚٚفازاضيتٝؾاظٔاٖ)تا٘ؿثتذطٚري(حمٛق،احتطاْ
ارتٕافي،اضتماٚپازاـزضيافتقس)ٜتٝاحؿاؼضفتاض
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فازال٘٘ ٚ ٝافازال٘ ٝيا ت ٝفثاضت زيٍط ،ضضايت يا

٘كاط ارتٕافي ٘يع ت ٝعٛض ٔؿتميٓ يا غيط ٔؿتميٓ زض

٘اضضايتيزضؾاظٔأٖيضؾس.


اضتثاطٞؿتٙس.

ٛأُفٛقاِصوطضاتٝ

٘ؾطيِٛٝؾاٖقٗ(٘)1998يعف

اٌط چ ٝضاتغ ٝتيٗ قغُ  ٚضضايت اظ ظ٘سٌي وأالً

ز ٚزؾت ٝضيع ٔسَ  ٚزضقت ٔسَ تمؿيٓ ٔيوٙس و ٝزض

يضؾس ،أا زا٘كٕٙساٖ تٙسضت آٖ ضا اظ
ٚاضح ت٘ ٝؾط ٔ 

ٚالـفٛأُزض٘ٚيفطزضاضيعٔسَٚفٛأُٔطتٛطتٝ

ٔٙؾطٞاي ذال  ٚتحّيُ تزطتي ،تطضؾي وطزٜا٘س .آٟ٘ا

ؾاظٔاٖ ضا زضقت ٔسَ ٔي٘أس وٞ ٝط ٌ٘ ٝ٘ٛمم ٚ

فٕستاًتٝعٛضرساٌا٘ٝتٔٝغاِقٝضضايتقغّي٘ٚكاط

واؾتي زض ٞط وساْ اظ آٟ٘ا ٔٛرة فسْ ضضايت قغّي

پطزاذتٝا٘س .تطاي ٔخاَ ،التهاززا٘اٖ تط ضٚي ضاتغ ٝتيٗ

واضوٙأٖيقٛز.


قسٜا٘س .تٝ
زضآٔس (ٔا٘ٙسضفاٜالتهازي)٘ٚكاطٔتٕطوع 

ٕٞچٙيٗ،زض٘ؾطياتزيٍطٔغطحقس،ٜاٌطچٝايٗ

يٙسٜايزضتيٗزا٘كٕٙساٖحٛظٜضفتاضي
فال،ٜٚتأويسفعآ 

حاِت زٚ ٚرٟي زيسٕ٘ ٜيقٛزِ ،يىٗ فٛأّي و ٝزض

تط ضٚي ٔاٞيت ٘اپايساض ضٚاتظ تيٗ زضآٔس ٘ ٚكاط زض

ظٔيٝٙضضايتقغّيشوطٔيٌطزز،تاتؿياضياظفٛأُ


حيغ ٝواضي تٚ ٝرٛز آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙيٗ ،تؿياضي اظ

شوط قس ٜزض ٘ؾطيات زٚ ٚرٟي فٛق ٕٞپٛقا٘ي زاضز.

تٛزٜا٘س و ٝضضايت
يُٞا زضنسز قٙاذت فٛأّي  
تحّ 

ٕٞچٙا٘ىٝزض٘ؾطي٘ٝمف،اتٟاْزض٘مفتٙٔٝعِٝفمساٖ

وطزٜا٘س.
تثييٗٚتطضؾئي 

واضٌطاٖاظقغّكاٖضا

اعالفات زليك  ٚضٚقٗ زضتاضٔ ٜؿؤِٚيتٞا ٚ ٚؽايف

يُٞاي اذيط زضتاض ٜضضايت قغّي ٚ
اظ ٔياٖ تحّ 
2

ٔغطح قس ،ٜتا واٞف ضضايت قغّي ،اؾتطؼ ٚ

٘كاط،زٚالٌٖٛٚؾّيٗ ()2000اضتثاعي(پي٘ٛس)لٛي

فطؾٛزٌي ضٚا٘ي ٔطتثظ اؾت؛ ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝتقاضو

ضا تيٗ ايٗ زٔ ٚتغيط ٘كاٖ زاز ٚ ٜايٗ پيف فطو ضا

٘مف  ٚؾٍٙيٗ تاضي آٖ ٔيتٛا٘س تٚ ٝاوٙفٞاي

وطزٜا٘س و ٝافطازيو ٝؾٛزٔٙسي ٔٛضز ٘ؾط ضا اظ
ٔغطح  

ضٚاٖقٙاذتي ٔكات ٚ ٝتٙفٞاي قغّي ٘ ٚاذكٛٙزي


يوٙٙس ،تفؿيط ضضايتٕٙسا٘ ٝتيكتطي اظ
قغّكاٖ وؿة ٔ 

ٔٙزطقٛز.

يقاٖزاض٘س.
ظ٘سٌ 

اظزيسٌاٜضٚاٖقٙاذتي،فٛأّيضاؤٝيتٛا٘ٙس

تطظ1

يزٞس تيىاضي و ٝتا
ٕٞچٙيٗٔ ،غاِقات زيٍط ٘كاٖ ٔ 

تٔٝحيظواضيٚؾاظٔا٘ئقٙاتركيس،ٜآٟ٘اضأغّٛب

يتٞاييٕٞ ،چ ٖٛتكٛيف ،افؿطزٌي ،واٞف
ٚضق 

ؾاظ٘س ،قٙاذت ٚ ٝضاٜٞاي فّٕي ؾاذتٗ آٟ٘ا ضا تقييٗ

يقٛزٛٔ ،رة فسْ
اعٕيٙاٖ  ٚفعت ٘فؽ قٙاؾايي ٔ 
3

ٔيوٙس .تطظ زض ٔزٕٛؿ  22وّيس (فأُ) انّي افعايف


يقٛز (اٚؾٛاِس ،1997
٘كاط (٘اضضايتي) زض افطاز ٔ 

ضضايتقغّيضأكرمٔيوٙس.ايٗفٛأُفثاضتٙساظ:

زاوطي .) 2005 4افطاز ٔقٕٛالً ظٔا٘ي و ٝزض ظ٘سٌيقاٖ

لسضزا٘ي ،تٛاظٖ ،چاِف ،تحج ٌ ٚفتٍ ،ٛضأي ٌيطي،

يوٙٙس،وٕتطضاضيتٝ
تٛرٝظيازيتٝويفيتقغّكأٖ 

افتثاض ؾاظٔاٖٞ ،سفٛٞ ،يت فطزي ،احتطاْ ،تطلطاضي

يضؾٙس .ايٗ ٘تيزٔ ٝيتٛا٘س زض تثييٗ ايٗ ٘ىتٝ
٘ؾط ٔ 

اضتثاط ،غيطضؾٕي تٛزٖ ،يىپاضچٍي ،تٙاؾة ،ضقس

وٕه وٙس و ٝچطا ا٘تؾاضات واضٌطاٖ ٘مف ٕٟٔي زض

قرهي ،ا٘قغاف پصيطيٛ٘ ،آٚضي ،تطاتطئ ،اِىيت،

تقييٗازضانوّياظضضايتقغّيٚضضايتاظظ٘سٌي

حٕايت،ذسٔات،قطايظاضظقيافطاز،لٛا٘يٗٔٙاؾةٚ،
ٔطتٛط (اظوٕپ  .)92: 1377 :و ٕٝٞ ٝايٗ فٛأُ تا
Terez

1

2

Dolan & Gosselin
Oswald
4
Dockery A.M.
3

تطضؾيضاتغٝتيٗضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيزضزتيطأٖمغـٔتٛؾغٝقٟطريطفت

زاضز(زاوطي.)2005،
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وٛوطاٖت ٝفٛٙاٖٕ٘ٝ٘ٛزض٘ؾطٌطفتٝقس٘س ٘ٚيعتقساز

يتٛا٘س ت ٝضٚقٗ قسٖ ايٗ
ايٗ قٛاٞس ٕٞچٙيٗ ٔ 

٘ 30فط ت ٝفٛٙاٖ پيف آظٔ ٖٛتطاي تقييٗ پايايي

ٔٛضٛؿ وٕه وٙس و ٝچطا زض وكٛضٞايي و ٝزاضاي

پطؾكٙأٝلثُاظارطايتحميكتٝنٛضتاتفاليتطضؾي

قاذمٞايتااليياظضفأّٜيٞؿتٙس،ضضايتقغّيٚ


قس٘س.

قازٔا٘ي اظ ٔيعاٖ پاييٙي تطذٛضزاض اؾت (تّٙذ فالٚض ٚ
اٚؾٛاِس.)2005،

تا تٛر ٝت ٝاٞساف تحميك ٔ ٚاٞيت آٖٙٔ ،اؾثتطيٗ
ضٚـ تطاي ٌطزآٚضي اعالفات ٔٛضز ٘ياظ ،اؾتفاز ٜاظ

تٙاتطايٗ،اظآ٘زاييوٝاقتغاَزضتيكتطرٛأـٔمساض
وٙس،ت٘ٝؾطٔيضؾس


ظيازياظظٔاٖفطزيضأهطفٔي

تسيٗٔٙؾٛضاظپطؾكٙأٞٝايظيطاؾتفازٜ

پطؾكٙأٝتٛز .
قس:

وٝؾغح٘كاطافطازٔيتٛا٘ستٚٝؾئّٝيعاٖضضايتزض

 .1پطؾكٙأٔ ٝكرهات فطزي و ٝقأُ ؾٗ،

ٞايزيٍطاقتغاَقاٖ،تحتتأحيطلطاض


ٞاٚيارٙثٝ

ترف

ٚضقيتتأ،ُٞرٙؽ،ضقتٝتسضيؽ،ؾغحتحهيالتٚ

تٍيطزٕٞ .اٖ عٛض و ٝپٛال٘ؽ  ٚپٛري 1زض تحميمات

ٔيعاٖزضآٔستٛز.

ذاعط٘كاٖوطز٘س،ؾغٛحضضايتقغّيتأٛاضزياظ

 .2پطؾكٙأ ٝضضايت قغّي :تطاي ؾٙزف ضضايت

ٔتغيطٞاي پط إٞيتتِٝحاػ ارتٕافياظلثيُؾالٔت

قغّي اظ پطؾكٙأ ٝاؾتا٘ساضز اؾٕيت ٕٞ ٚىاضا٘ف

ضٚا٘يٚشٙٞي ٚعَٛفٕط،ضٚاتظذا٘ٛازٌيٚفّٕىطز

( )1969اؾتفاز ٜقس .ايٗ پطؾكٙأٔ ٝطوة اظ  21آيتٓ

قغّيزضاضتثاطلطاضزاض٘سٕٝٞ.ايٗفٛأُٓٞ،زضحاَ

تٛز،ؤٝيعاٖضضايتٕٙسياظقغُ،ؾطپطؾتٕٞ،ىاضاٖ

تأحيطپصيطيٓٞٚزضتأحيطٌصاضيتطؾغحقازييا٘كاط

 ٚتطفيقات ضا ٔيؾٙزيس ٌٛ ٚيٞٝاي آٖ زض لاِة يه

واضييه فطز ٞؿتٙس .تٙاتطايٗ ،زضايٙزا ايٗ٘ىت ٝلاتُ

عيف پٙذ زضرٝاي (وأالً ٔٛافكٛٔ ،افك٘ ،ؾطي ٘ساضْ،

تحجاؾتؤٝاٞيت٘ؿثتاًپطٔراعطٜاقتغاَ،افطازضا

زضرٝتٙسي ٔيقس٘س .زأٝٙ
ٔراِف ،وأالً ٔراِف)  

تٝؾٛييهحاِتٕ٘ايا٘ياظفقاَتٛزٖٔ،راعطٜرٚٛ

ٕ٘طٜٞاتطاتط 21تا 105اؾتٕ٘.طٜتاالتطزضايٗٔمياؼ


پط تىاپ ٛتٛزٖ  ٚزاقتٗ قرهيت زِيط  ٚتا رطأت زض

٘كاٖ زٙٞس ٜضضايت قغّي تاالتط تٛز .زض ايٗ ٔغاِقٝ

ٔحيظ واضي ،رصب ٔيوٙس .اظ ايٗ ض ،ٚايٗ ارعاي پط

تطاي ضٚايي اظ ضٚـ افتثاض ٔحتٛا اؾتفاز ٜقس؛ تسيٗ

ٔراعط ٜواضي تأحيط ٔخثتي تط ؾغٛح ٘كاط آ٘اٖ زاضز

نٛضت و ٝزض اذتياض ٞفت تٗاظ افضاي ٞيأت فّٕي

(پٛال٘ؽٚپٛري.)2008:196،

لطاض ٌطفت  ٚپؽ اظ انالح تأييس قس ٔ ٚيعاٖ پايايي



ضطيةآِفايوط٘ٚثاختطايوُپطؾكٙأٝتطاتطتا0/92

رٍشضٌاسی

ٔحاؾثٌٝطزيس،وٝزضزأٝٙتؿياضذٛتيلطاضزاقت.

ضٚـ ايٗ تحميك پيٕايكي  ٚاتعاض رٕـآٚضي اعالفات

 .3پطؾكٙأ٘ ٝكاط ارتٕافي تا پا٘عز ٜؾؤاَ وٝ

پطؾكٙأٝاؾت.رأقٝآٔاضئٛضز٘ؾطزضايٗتحميك،

ٔتغيطٞاي :احؿاؼ آضأف ،أيس ت ٝآيٙسٔ ،ٜقاقطت تا

وّيٝزتيطأٖكغَٛتٝتسضيؽزضقٟطريطفتزضٔمغـ

ٕٛٙٞفأٖ ،ؿافطت  ٚتٛوُ ت ٝذسا ضا ا٘ساظٌٜيطي

ٔتٛؾغ ٝافٓ اظ ظٖ ٔ ٚطز ،قأُ ٘ 845فط ٞؿتٙس .اظ

ٔيوٙس.تطايؾٙزف٘كاطارتٕافياظپطؾكٙأٔٝحمك


تقساز وُ رأق ٝآٔاضي ٘ 105فط تا اؾتفاز ٜاظ فطَٔٛ

ٌٛيٞٝايايٗپطؾكٙأٝزضلاِةيه
ؾاذتٝاؾتفازٜقس .

Pollance & Poggie

1

ذيّيوٓ ،وٓٔ ،تٛؾظ ،ظياز ،ذيّي
عيف پٙذ زضرٝاي ( 
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زضرٝتٙسي قس٘س .زإٔ٘ ٝٙطٜٞا تطاتط  15تا 75
ظياز)  

تأ ،ُٞضقت ٝتسضيؽٔ ،يعاٖ زضآٔس  ٚؾغح تحهيالت

اؾتٔ.مساضپايايئمياؼفٛقتااؾتفازٜاظضٚـآِفاي

ٔقّٕاٖضاتغٚٝرٛززاضز.

وط٘ٚثاختطايؤُمياؼتطاتطتأ 0/76حاؾثٝقس،وٝ
زض زأ ٝٙذٛتي لطاض زاقت .تطاي ؾٙزف افتثاض

یافتِّای تحقیق

پطؾكٙأ ٚ ٝتطاي اعٕيٙاٖ اظ ؾٙزف زضؾت ٘كاط

الف) یافتِّای تَصیفی

ارتٕافياظضٚـافتثاضٔحتٛااؾتفازٜقس.

53/3زضنسپاؾرٍٛياٖضأطزاٖ46/7ٚزضنسضاظ٘اٖ
ٔيزٙٞس .زأ ٝٙؾٙي پاؾرٍٛياٖ تيٗ  22تا 52
تكىيُ  


فرضیات تحقیق

ؾاَ تٛزٔ ،ٜياٍ٘يٗ ؾٙي آٟ٘ا  36/1ؾاَ اؾت15/2 .

 .1تيٗ ضضايت قغّي ٘ ٚكاط ارتٕافي ٔقّٕاٖ ضاتغٝ

زضنسافطازٔصوٛضٔزطزٔٚاتمي( 84/8زضنس)ٔتأُٞ

ٚرٛززاضز.

ٞؿتٙس 70/5 .زضنس ٔقّٕاٖ زض ضقت ٝفّ ْٛا٘ؿا٘ي ٚ

 .2تيٗ ضضايت قغّي ٔ ٚتغيطٞاي رٙؽٚ ،ضقيت

زضنسآٟ٘ازضضقتٝفّْٛتزطتيتسضيؽٔيوٙٙس.

 29/5

تأ ،ُٞضقت ٝتسضيؽٔ ،يعاٖ زضآٔس  ٚؾغح تحهيالت

ٕٞچٙيٗ ،تحهيالت  6/1زضنس پاؾرٍٛياٖ واضزا٘ي ٚ

ٔقّٕاٖضاتغٚٝرٛززاضز.

 78/1زضنسواضقٙاؾي 15/2ٚزضنسٔمغـواضقٙاؾي

 .3تيٗ ٘كاط ارتٕافي ٔ ٚتغيطٞاي رٙؽٚ ،ضقيت

اضقستٛزٜاؾت.


جذٍل  -6هیاًگیي رضایت ضغلی ٍ اتؼاد آى

اتقازضضايتقغّي

حذاقل
0
0
0
0
0
0
0

هتغیرّا
٘كاطارتٕافي
ضضايتقغّيوّي
ضضايتاظٔحيظواض
ضضايتاظٔٛلقيتقغّي
ضضايتاظٚضقيتؾطپطؾت
ضضايتاظضاتغٝتيٕٗٞىاضاٖ
تطفيقاتقغُ

حذاکثر
100
100
100
100
100
100
100

هیاًگیي
57
44/29
44/79
51/54
56/44
60/00
50/07


ٕٞاٌٖٝ٘ٛوٝزضرسَٚتاالٔكاٞسٜٔيٌطززٔ،ياٍ٘يٗ


ٔحيظ واض تا  44/3وٕتطيٗ ٔيعاٖ ضا زاضا ٞؿتٙس .تقس

ٔيعاٖ٘كاطارتٕافئٚ57ياٍ٘يٗٔيعاٖضضايتقغّي

ضضايت اظ ٚضقيت ؾطپطؾت تا ٔياٍ٘يٗ ٚ 56/44

ٔقّٕاٖ  44/2اؾت .تٙاتطايٗٔ ،يعاٖ ضضايت قغّي

ضضايتاظٔٛلقيتقغّيتأياٍ٘يٗٚ 51/54ضضايت

ٔقّٕاٖ اظ حس ٔتٛؾظ پاييٗتط ٔ ٚيعاٖ ٘كاط ارتٕافي

اظتطفيقاتقغُتأياٍ٘يٗ50/07زضٔطاتةتقسيلطاض

آٟ٘اتاالتطاظحسٔتٛؾظتٛزٜاؾت.

زاض٘س .ايٗ اعالفات ٘كاٖ ٔيزٞس و ٝضٚاتظ تيٗ
ٕٞىاضاٖ  ٚؾطپطؾت زض تيٗ ٔقّٕاٖ ٔغّٛتتط اظ ٔحيظ

ٕٞچٙيٗ،زضتيٗاتقازضضايت،تقسضضايتاظضاتغٝ

واضٛٔ،لقيتقغّيٚتطفيقاتاؾت.

تيٗ ٕٞىاضاٖ تا ٔياٍ٘يٗ  60تاالتطيٗ  ٚتقس ضضايت اظ


تطضؾيضاتغٝتيٗضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيزضزتيطأٖمغـٔتٛؾغٝقٟطريطفت
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جذٍل  -1تَزیغ پاسخگَیاى در گَیِّای هرتَط تِ سٌجص ًطاط اجتواػی
سؤالّا
احؿاؼآضأف
أيستٝآيٙسٜ
ٔفيسٚاضظقٕٙستٛزٖ
زاقتٗظ٘سٌيپطٔقٙا

خیلی کن

کن

هتَسط

زیاد

خیلی زیاد

هیاًگیي

فطاٚا٘ي

2

19

13

56

15

3/6

زضنسفطاٚا٘ي

1/9

18/1

12/4

53/3

14/3

فطاٚا٘ي

3

9

23

49

21

زضنسفطاٚا٘ي

2/9

8/6

21/9

46/7

20

فطاٚا٘ي

0

4

22

58

21

زضنسفطاٚا٘ي

0

3/8

21

55/2

20

فطاٚا٘ي

0

3

24

59

19

زضنسفطاٚا٘ي

0

2/9

22/9

56/2

18/1

0

8

20

55

22

زضنسفطاٚا٘ي

0

7/6

19

52/4

21

فطاٚا٘ي

2

9

15

61

18

زضنسفطاٚا٘ي

1/9

8/6

14/3

58/1

17/1

فطاٚا٘ي

1

16

23

49

16

زضنسفطاٚا٘ي

1

15/2

21/9

46/7

15/2

فطاٚا٘ي

0

4

20

58

23

زضنسفطاٚا٘ي

0

3/8

19

55/2

21/9

فطاٚا٘ي

0

16

16

53

20

زضنسفطاٚا٘ي

0

15/2

15/2

50/5

19

فطاٚا٘ي

1

20

26

43

15

زضنسفطاٚا٘ي

1

19

24/8

41

14/3

فطاٚا٘ي

1

1

11

43

49

زضنسفطاٚا٘ي

1

1

10/5

41

46/7

فطاٚا٘ي

0

2

12

41

50

زضنسفطاٚا٘ي

0

1/9

11/4

39

47/6

فطاٚا٘ي

0

0

4

35

66

زضنسفطاٚا٘ي

0

0

3/8

33/3

62/9

فطاٚا٘ي

4

13

24

37

27

زضنسفطاٚا٘ي

3/8

12/4

22/9

35/2

25/7

فطاٚا٘ي

4

25

28

28

2

زضنسفطاٚا٘ي

3/8

23/8

26/7

26/7

19

ِصتتطزٖاظواضٞايلثّي  فطاٚا٘ي
قازٔا٘يٚؾطظ٘سٌي
ذٙسٜزضاغّةاٚلات
ِصتتطزٖاظظ٘سٌي
ضٚقٗتٛزٖشٗٞ
ا٘زاْآؾاٖواضٞا
تاظزيسٞايذا٘ٛازٌي
اضزٞٚايتفطيحي
زاقتٗتٛوُتٝذسا
قازيزضٔحيظواضي
پيكطفتزضٔحيظواضي



3/7
3/9
3/8
3/8
3/8
3/6
3/9
3/7
3/4
4/3
4/3
4/5
3/6
3/3
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تطاؾاؼاعالفاترسَٚتاال80،زضنسپاؾرٍٛياٖ

ضٚقٗ تٛزٖ ش ٗٞزاض٘س 80/1 ،زضنس تٔ ٝيعاٖ ٔتٛؾظ

تٔ ٝيعاٖ ٔتٛؾظ تا ظياز احؿاؼ آضأف زاقت88/5 ،ٝ

تا ظياز واضٞايكاٖ ضا ت ٝضاحتي ا٘زاْ ٔيزٙٞس98/2 ،

زضنس أيس ت ٝآيٙس 96/2 ،ٜزضنس احؿاؼ ٔفيس ٚ

زضنس تاظزيسٞاي ذا٘ٛازٌي تٔ ٝيعاٖ ٔتٛؾظ تا ظياز

اضظقٕٙس تٛزٖ 97/2 ،زضنس احؿاؼ زاقتٗ ظ٘سٌي

زاض٘س 98 ،زضنس تٔ ٝيعاٖ ٔتٛؾظ ت ٝتاال ت ٝاضزٞٚاي

پطٔقٙا 92/4 ،زضنس اظ واضٞاي لثّي ذٛز تٔ ٝيعاٖ

تفطيحئيض٘ٚس 100،زضنستٔٝيعأٖتٛؾظتٝتاالتٝ


ٔتٛؾظ تا ظياز ِصت ٔيتط٘س 89/5 ،زضنس احؿاؼ

ذساتٛوُزاض٘س 83/8،زضنساحؿاؼقازٔا٘يزضواض

قازٔا٘ي  ٚؾطظ٘سٌي ٔيوٙٙس 83/3 ،زضنس تٔ ٝيعاٖ

ٕٞ ٚچٙيٗ  72/4زضنس اظ ٔقّٕاٖ تٔ ٝيعاٖ ٔتٛؾظ تا

ٔتٛؾظتاظياززضاغّةاٚلاتٔيذٙس٘س 96/1،زضنس


ظيازاحؿاؼپيكطفتزضٔحيظواضٔيوٙٙس.
ب)يافتٞٝاياؾتٙثاعي:

احؿاؼ ِصت اظ ظ٘سٌي زاض٘س 99/9 ،زضنس احؿاؼ


جذٍل ً -9تایج آزهَى هقایسِ هیاًگیي هیساى رضایت ضغلی ٍ هیساى ًطاط تا تَجِ تِ هتغیرّای هختلف
هتغیر

هقَلِّا

رضایت ضغلی



ٔطز

40/9

رٙؿيت

ظٖ

48/2



ٔزطز

44/3

ٚضقيت

ٔتأُٞ

هیاًگیي

تأُٞ

44/2



فّْٛا٘ؿا٘ي

44/1

ضقتٝتسضيؽ

فّْٛتزطتي

44/6

اًذازُ

t

ًطاط اجتواػی

سطح هؼٌیداری

1/95

0/049

هیاًگیي
56/4
57/6

اًذازُ
1/94

t

سطح هؼٌیداری
0/048

54
0/014

0/115

0/98

0/90

57
56/8
57/4

/475

/131

0/636

0/896


تطاؾاؼ ٘تايذ رس َٚقٕاضٔ ،3ٜياٍ٘يٗ ضضايت

ّٔس ٘ؾط آٟ٘اؾت .تٙاتطايٗ ،ا٘تؾاض ٔيضٚز ضضايت قغّي

قغّي ٘ ٚكاط ارتٕافي زض تيٗ ظ٘اٖ تاالتط اظ ٔطزاٖ

تيكتطاظٔطزاٖٚزض٘تيز٘ٝكاطارتٕافيتيكتطضازاضا

اؾت  ٚتا تٛر ٝت ٝؾغح ٔقٙازاضي ايٗ تفاٚت اظ ٘ؾط

تاقٙسٕٞ .چٙيٗٔ ،ياٍ٘يٗ ضضايت قغّي ٘ ٚكاط

آٔاضي ٘يع ٔقٙازاض اؾت .چٙيٗ ت٘ ٝؾط ٔيضؾس تا تٛرٝ

ارتٕافيزض تيٗافطازٔتأ،ُٞتاالتطاظٔزطزاٖاؾت،أا

تا ايٙى ٝؾغح ا٘تؾاضات ظ٘اٖ پاييٗتط اؾت ،ايٗ ٔؿأِٝ

ايٗ تفاٚت تِ ٝحاػ آٔاضي ٔقٙازاض ٘يؿت؛ ٔ ٚياٍ٘يٗ

ؾثة ضضايت ٘ؿثي آٟ٘ا قس ٜاؾت .ظ٘اٖ زض رأقٝ

ٔيعاٖضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيزضتيٗآٟ٘اييوٝ

ؾٙتي ٔ ٚطز ؾاالض ٕٞيٗ وٛٔ ٝلقيت قغّي ذاضد اظ

زض ضقت ٝفّ ْٛتزطتي تسضيؽ ٔيوٙٙس ،تا ضقت ٝفّْٛ

ذا٘ ٝت ٝزؾت ٔيآٚض٘س ،ضاضي ٞؿتٙس  ٚوٕثٛزٞاي

ا٘ؿا٘يتمطيثاًيىؿاٖاؾتٚتفاٚتٔقٙازاضي٘ساضز.

ٔحيظٞايقغّي٘ٚثٛزپازاـٚاضتمائٛلقيتوٕتط



تطضؾيضاتغٝتيٗضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيزضزتيطأٖمغـٔتٛؾغٝقٟطريطفت
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جذٍل ً -8تایج آزهَى تحلیل ٍاریاًس رضایت ضغلی ٍ ًطاط اجتواػی هؼلواى تر حسة هقطغ تحصیلی ٍ درآهذ
ًطاط اجتواػی
رضایت ضغلی
هقَلِّا
هتغیر
هیاًگیي اًذازُ  Fسطح هؼٌیداری هیاًگیي اًذازُ  Fسطح هؼٌیداری
42
49/2
واضزا٘ي

ٔمغـ
تحهيّي
ٔقّٕاٖ
(ٔسضن
تحهيّي)


زضآٔس

واضقٙاؾي

44/6

واضقٙاؾياضقسٚ
تاالتط

43/4

53/6

وٕتطاظٞ200عاضتٔٛاٖ

102

59

ٞ201-400عاضتٔٛاٖ

97/84

55/96

ٞ401-600عاضتٔٛاٖ

104/3

تيكتطاظٞ601عاض
تٔٛاٖ

102/67

58/3
0/078

0/925

0/463

0/863

0/83

59/25

0/831

0/437

0/480

57/36



ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝزض رس َٚتاال ٔكاٞسٔ ٜيٌطزز،


واض  ٚتقضاً فسْ تٙاؾة زا٘ف ٟٔ ٚاضت آٟ٘ا تا ٔمغـ

ٔياٍ٘ي ٗضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيزضتيٗٔقّٕاٖ

ٔتٛؾغ ٝقس ٚ ٜايٗ أط ٔٛرة واٞف ضضايت آٟ٘ا

زاضائسضنواضقٙاؾي،تاالتطاظوؿا٘ياؾتوٝزاضاي

ٌطزيسٜاؾت؛ ٔ ٚحيظواضتطايآٟ٘اِصتترف٘ثٛز،ٜ

ٔسضنواضقٙاؾياضقسٚواضزا٘يٞؿتٙس،أاايٗتفاٚت

ظيطازضٔحيغيلطاضٌطفتٝا٘سوٝاظٕٞمغاضا٘يوٝزاضاي


٘ؾطٔيضؾسوؿا٘يوٝ

اظِحاػآٔاضئقٙازاض٘يؿت.ت ٝ

ٔساضن واضقٙاؾي  ٚواضقٙاؾي اضقس ٞؿتٙس ،پاييٗتط

زاضاي ٔسضن واضقٙاؾي ٞؿتٙس ،زض ٔمغـ ٔتٛؾغ ٝزض

تٛز ٚ ٜچ ٖٛاظ ٔعاياي پاييٗتطي تطذٛضزاض٘س ،احؿاؼ

راي ٔقٕ َٛذٛز تسضيؽ ٔيوٙٙس ٕٞ ٚيٗ أط ؾثة

٘كاطوٕتطيزاض٘س.

ضضايت قغّي ٕٞ ٚچٙيٗ ٘كاط ارتٕافي آٟ٘ا قسٜ

ٕٞچٙيٗ ،آظٔ ٖٛفيكط تيٗ ٔيعاٖ زضآٔس  ٚضضايت

اؾت ،أا وؿا٘ي و ٝزاضاي ٔسضن واضقٙاؾي اضقس

قغّي  ٚزضآٔس ٘ ٚكاط ارتٕافي ٘كاٖ زاز و ٝضاتغٝ

ٞؿتٙس ،ذٛز ضا تا ٕٞمغاضا٘ي ٔمايؿٔ ٝيوٙٙس و ٝزض

ٔقٙازاضيتيٗزضآٔسٚضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافي

زا٘كٍاٜٞاي ٔرتّف تسضيؽ ٔيٕ٘ايٙس  ٚاظ حمٛق ٚ


ٚرٛز٘ساضز.

ٔعاياي قغّي تاالتطي تطذٛضزاض٘س ،تٙاتطايٗ احؿاؼ

تطاي تطضؾي ضاتغ ٝتيٗ ٔيعاٖ ٘كاط ارتٕافي ٚ

ٔحطٔٚيت ٘ؿثي زاض٘س ٕٞ ٚيٗ ٔؿأِ ٝؾثة واٞف

ضضايتقغّيٚاتقازآٖتأتغيطٞائرتّفاظآظٖٔٛ

ضضايت٘ٚكاطآٟ٘أيٌطزز.اظعطفي،آٟ٘اييوٝزاضاي


ضطية ٕٞثؿتٍي پيطؾ ٖٛاؾتفاز ٜقس ٜاؾت و٘ ٝتايذ

ٔسضن واضزا٘ي ٞؿتٙس ،زض ٔمغـ ضإٙٞايي تايس تسضيؽ

آٖزضرسَٚقٕاض3ٜآٚضزٜقسٜاؾت.

ٕ٘ايٙس،أاتسضيؽآٟ٘ازضٔمغـٔتٛؾغٛٔٝرةؾرتي
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جذٍل  - 1هاتریس ّوثستگی سي ،رضایت ضغلی ٍ اتؼاد آى ٍ ًطاط اجتواػی


هتغیرّا

6

1

9

8

1

1

1

4

1

ؾٗ

1















2

ضضايتاظٔحيظواض

**0/278

1













 3ضضايتاظٔٛلقيتقغّي

0/056

**0/557

1











 4ضضايتاظٚضقيت

0/565** 0/398** -0/114

1









ؾطپطؾت
5

ضاتغٝتيٕٗٞىاضاٖ

0/122

**0/499** 0/388** 0/410

6

تطفيقاتقغُ

0/033

**0/405** 0/483** 0/337** 0/552

7

ضضايتقغّيوّي

0/122

**0/679** 0/644** 0/731** 0/828** 0/833

8

٘كاطارتٕافي

0/168

**0/677** 0/368** 0/521** 0/568** 0/605** 0/490
N= 105

1







1





1


1

*p<0.05, **p<0.01


تطاؾاؼاعالفاترسَٚفٛقٔ،يعاٖ٘كاطارتٕافي

تيٕاضيٞا زٚضي رؿت ،تا تأٔيٗ فٛأُ تٟساقتي زض


تا ضضايت قغّي  ٚاتقاز آٖ زاضاي ٕٞثؿتٍي ٔخثت ٚ

ٔحيظ واض٘يع ٔيتٛاٖ ٔا٘ـ ٘اذكٛٙزي  ٚفسْ قازٔا٘ي

ٔقٙازاضياؾت؛تٝايٗٔقٙاوٞٝطچٝضضايتاظٔحيظ

واضوٙاٌٖطزيسٕٞ.چٙيٗ،ؾٗتاضضايتقغّي٘ٚكاط

واض ،ضضايت اظ ٔٛلقيت قغّي ،ؾطپطؾت  ٚتطفيقات

ارتٕافي ٕٞثؿتٍي ٔخثتي ضا ٘كاٖ ٔيزٞس؛ ت ٝايٗ ٔقٙا

قغّي  ٚضضايت اظ ضاتغ ٝتا ٕٞىاضاٖ  ٚت ٝعٛض وّي

و ٝتا افعايف ؾٗ ،ضضايت قغّي ٘ ٚكاط ارتٕافي

ضضايتقغّيافعايفٔيياتسٔ،يعاٖ٘كاطارتٕافي٘يع


افعايفٔي ياتس،أاايٕٗٞثؿتٍياظ٘ؾطآٔاضئقٙازاض


افعايفٔيياتسٚتاِقىؽ.ايٗ٘تايذتا٘ؾطياتٞطظتطي


٘يؿت.

ٕٞؿٛؾت و٘ ٝاضضايتي قغّي ضا ٘اقي اظ فسْ فٛأُ

زضازأ،ٝتطايتطضؾئيعاٖتأحيطٞطيهاظٔتغيطٞا

اٍ٘يعقي تٟساقتي ٔؿافس (افٓ اظ قطايظ ٔازي ٚ

تط ٔيعاٖ ضضايت قغّي ٘ ٚكاط ارتٕافي اظ ضٌطؾيٖٛ

ٔقٛٙي) زض ٔحيظ واض ٔيزا٘سٞ .طظتطي زض تطضؾيٞاي

چٙس ٔتغيط ٜت ٝضٚـ ٌاْ تٌ ٝاْ 1ت ٝعٛض ٔزعا اؾتفازٜ

ذٛززضيافتوٝواضوٙاٖ،تزاضبذكٛٙزوٙٙسٜضأتأحط

ٕ٘ٛزٜايٓو٘ٝتايذآٖزضزٚرسَٚظيطآٚضزٜقسٜاؾت:


اظ فٛأّئ ،خُ ذظ ٔكيٞا ٔ ٚسيطيت ؾاظٔاٖ،
ؾطپطؾتي ،قطايظ واض ،ضٚاتظ ٔتماتُ تيٗ ٕٞىاضاٖ،
حمٛقٔ ،ماْ  ٚأٙيت قغّي ٔيزا٘ٙس .ايٟٙا رعء زضٖٚ
شاتي يه واض ٘يؿتٙس ،تّى ٝت ٝقطايغي ٔطتٛط ٔيق٘ٛس
وٝتحتآٖقطايظواضا٘زأْيٌيطزٕٞ.اٖعٛضوٝتا

ضفايت تٟساقت فٕٔٛي ٔيتٛاٖ اظ آِٛزٌيٞا ٚ

Stepwise

1
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جذٍل ً - 1تایج رگرسیَى چٌذ هتغیرُ تِ رٍش گام تِ گام تیي هتغیرّای هستقل ٍ هتغیر ٍاتستِ (رضایت ضغلی)

ضرایة خام

گَیِّای هستقل

ضریة استاًذارد ضذُ

B

Std.Error

Beta

T

Sig.

ٔمساضحاتت

24/19

8/19

-

 2/9

0/004

٘كاطارتٕافي

 1/3

0/14

/67

 9/3

0/000

رٙؿيت

 5/9

 2/3

0/15

2/1

0/000

R2 Adj;0/473

R;0/695


تحّيُ ضٌطؾي ٖٛچٙس ٔتغيطٔ ٜيعاٖ ضضايت قغّي

٘اقي اظ تأحيط ؾايط فٛأُ اؾت و ٝزض ايٙزا تطضؾي

واضوٙاٖتطاؾاؼٔتغيطٞايٚاضزقسٜتٔٝسَ٘،كاٖزاز

٘كسٜا٘سٕٞ .چٙيٗٔ ،سَ ضٌطؾي٘ٛي تثييٗ قس٘ ٜيع عثك


وٝزٔٚتغيطٔؿتمُ٘،كاطارتٕافيٚرٙؿيتزضٔسَ

آظٔ ٖٛتحّيُٚاضيا٘ؽا٘زاْقسٜذغئٚقٙازاضاؾت،

ضٌطؾي٘ٛي تالي ٔا٘س٘س و ٝضطية ٕٞثؿتٍي چٙسٌا٘ٝ

تطايتقييٗٔقٙيزاضياحطٔتغيطٞاي

ظيطأمساضآظٔ Fٖٛ

آٟ٘اتاضضايتقغّيتطاتطتاٚ R;0/695ضطيةتقييٗ

ٔؿتمُ تطؾغح ضضايتقغّي تطاتط تا  18/45تا ؾغح

تقسيُقسٜتطاتطتا R2 Adj;0/473تٝزؾتآٔسٜاؾت

ٔقٙيزاضيp;0/000اؾت.


ٚايٗ ضطيةتياٍ٘طآٖاؾتوٝتااؾتفازٜاظٚاضيا٘ؽ

زضٔزٕٛؿ،تاتٛرٝتٝضطايةتتاٞاياؾتا٘ساضزقسٜ

تطوية ذغي ٔتغيطٞاي ٔؿتمُ ٔٛرٛز زض ٔقازِٝ

ٔالحؾٔ ٝيقٛز و ٝت ٝتطتية ٔتغيط ٘كاط ارتٕافي تا

ضٌطؾي٘ٛئ ،يتٛاٖ  47/3زضنس اظ ٚاضيا٘ؽ ضضايت

ٔٚ ;0/67تغيطرٙؿيتتا;0/15تيكتطيٗتأحيطضازض

قغّيواضوٙاٖضاتٛضيحزاز.تميٝتغييطاتٔتغيطضضايت

تثييٗتغييطاتٚپيفتيٙئتغيطضضايتقغّيزاقتٝا٘س.


قغّيتٝفّت پيچيسٜٚچٙس تقسيتٛزٖٔتغيطٚاتؿتٝ

جذٍل ً - -1تایج رگرسیَى چٌذ هتغیرُ تِ رٍش گام تِ گام تیي هتغیرّای هستقل ٍ هتغیر ٍاتستِ (ًطاط اجتواػی)
ضرایة خام

گَیِّای هستقل

ضریة استاًذارد ضذُ

B

Std.Error

Beta

T

Sig.

ٔمساضحاتت

19/7

4/05

-

4/8

0/000

ضضايتاظٔٛلقيتقغّي 

0/525

0/12

0/38

4/3

0/000

ضاتغٝتيٕٗٞىاضاٖ

0/706

0/24

0/24

2/8

0/000

ضضايتاظٚضقيتؾطپطؾت

0/59

0/24

0/23

2/4

0/000

R2 Adj;;0/467

R;0/665
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ٕٞچٙيٗ ،تحّيُ ضٌطؾي٘ٛي ٔيعاٖ ٘كاط ارتٕافي

ٕٞچٙيٗ٘ ،كاط ارتٕافي يا قازٔا٘ي ت ٝفٛٙاٖ پيأس

واضوٙاٖ ٘كاٖ زاز و ٝؾٔ ٝتغيط ٔؿتمُ زض ٔسَ

ٕٟٔي زض احؿاؼ ضضايت قغّي ٘ ٝتٟٙا ظ٘سٌي

ضٌطؾي٘ٛي تالي ٔا٘س٘س و ٝضطية ٕٞثؿتٍي چٙسٌا٘ٝ

قرهي ،تّى ٝرٙثٞٝاي ارتٕافي حيات ٔا؛ يقٙي

آٟ٘اتا٘كاطارتٕافيتطاتطتاٚR;0/665ضطيةتقييٗ

وٙف ٞا  ٚاضتثاعاتي ضا و ٝتا زيٍطاٖ تطلطاض ٔيوٙيٓ،


تقسيُقسٜتطاتطتا R2 Adj;0/467ت ٝزؾتآٔسٜاؾت

تحتتأحيطذٛزلطاضٔيزٞس.قازٔا٘ييا٘كاطارتٕافي


ٚايٗ ضطيةتياٍ٘طآٖاؾتوٝتااؾتفازٜاظٚاضيا٘ؽ

فٛاعف ٔخثت ضا افعايف  ٚفٛاعف ٔٙفي ضا واٞف

تطوية ذغي ٔتغيطٞاي ٔؿتمُ ٔٛرٛز زض ٔقازِٝ

ٔيزٞس  ٚاظ عطف زيٍط ،ت ٝافعايف ضضايتٕٙسي ٘يع


ضٌطؾي٘ٛئ ،يتٛاٖ  46/7زضنس اظ ٚاضيا٘ؽ ٘كاط

ٔٙزطٔيٌطزز.


ارتٕافي واضوٙاٖ ضا تٛضيح زاز .تمي ٝتغييطات ٔتغيط

ايٗ ٔؿأِ ٝ٘ ٝتٟٙا ٔيتٛا٘س ٔحيظ واض ضا تٔ ٝحيغي

٘كاط ارتٕافي ٘يع ت ٝفّت پيچيس ٚ ٜچٙس تقسي تٛزٖ

پٛيا ،ذالق  ٚضقس ياتٙس ٜتثسيُ وٙس ،تّىٔ ٝيتٛا٘س تط

ٔتغيط ٚاتؿت٘ ٚ ٝاقي اظ تأحيط ؾايط فٛأُ اؾت و ٝزض

ذا٘ٛاز ٜپطؾ٘ ُٙيع احطٌصاض تاقس  ٚآ٘اٖ ضا زض ضاؾتاي

كسٜا٘سٕٞ .چٙيٗٔ ،سَ ضٌطؾي٘ٛي
ايٗ تحميك تطضؾي ٘ 

اٞسافؾاظٔا٘يلطاضزٞس.تاٚرٛزايٗ،تحميماتوٕي

٘يع عثك آظٔ ٖٛتحّيُ ٚاضيا٘ؽ ا٘زاْ قس ٜذغي ٚ

زضتاض ٜتأحيط ٔتماتُ زٔ ٚتغيط ٘كاط ارتٕافي  ٚضضايت

تطايتقييٗٔقٙيزاضي

ٔقٙازاضاؾت،ظيطأمساضآظٔFٖٛ

قغّيا٘زاْقسٜاؾت.تٙاتطايٗ،پػٞٚفحاضطتاٞسف

احط ٔتغيطٞاي ٔؿتمُ تط ؾغح ٘كاط ارتٕافي تطاتط تا

تطضؾيضاتغٔٝتماتُضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيتط

تاؾغحٔقٙيزاضيp;0/000اؾت.

16/5

ضٚي ٘ 105فط اظ ٔقّٕاٖ آٔٛظـ  ٚپطٚضـ قٟطؾتاٖ

زضٔزٕٛؿ،تاتٛرٝتٝضطايةتتاٞاياؾتا٘ساضزقسٜ

ريطفت و ٝتط ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛيطي تهازفي ؾاز ٜا٘تراب

ٔالحؾٔٝيقٛزوٝتٝتطتيةٔتغيطضضايتاظٔٛلقيت


آٚضيزازٜٞايايٗپػٞٚف


قسٜتٛز٘س،ا٘زاْٚتطايٌطز

قغّيتأٚ،;0/38تغيطضاتغٝتيٕٗٞىاضاٖتا;0/24

٘يع اظ پطؾكٙأ ٝاؾتا٘ساضز ضضايت قغّي  ٚپطؾكٙأٝ

ٔ ٚتغيط ضضايت اظ ٚضقيت ؾطپطؾت تا   ;0/23تٝ

ٔحمكؾاذت٘ٝكاطارتٕافياؾتفازٜقسٜاؾت.

تطتية،تيكتطيٗتأحيطضازضتثييٗتغييطاتٚپيفتيٙي


٘تايذ ايٗ پػٞٚف٘كاٖ زازؤ ٝيعاٖ ضضايت قغّي

ٔتغيط٘كاطارتٕافيواضوٙاٖزاقتٝا٘س.

ٔقّٕاٖ تا ٔياٍ٘يٗ  44/2اظ حس ٔتٛؾظ وٕتط ٔ ٚيعاٖ



٘كاطارتٕافيآٟ٘اتأياٍ٘يٗ57اظحسٔتٛؾظٔياٍ٘يٗ

ًتیجِگیری ٍ پیطٌْادّا

تاالتط تٛز ٜاؾت ،و ٝايٗ ٘تايذ تا تحميك ِقُ ؾزازي

ضضايت قغّي يىي اظ ٔمِٞٝٛايي اؾت و ٝاظ يه ؾٛ

( )1388ؤ ٝياٍ٘يٗ ضضايت قغّي ٔقّٕاٖ زض قٟط

وٛقفٞاي٘ؾطيٚتٙيازيٗتؿياضيضاتٝذٛزٔقغٛف


ٔكٟسضاتيفاظحسٔتٛؾظ؛يقٙيٚ 54/5پػٞٚفپٛض

ؾاذت ٚ ٝاظ ؾٛي زيٍط ،زض تٕأي ؾغٛح ٔسيطيت ٚ

ضحيٕي ( )1390ؤ ٝياٍ٘يٗ ضضايت قغّي ٔقّٕاٖ زض

ٔٙاتـ ٘يطٚي ا٘ؿا٘ي ؾاظٔاٖ اظ إٞيت تااليي تطذٛضزاض

قٟطيعزضاتطاتطتا 57/1وٝتيفاظحسٔتٛؾظاؾت،

اؾت.

ت ٝزؾت آٚضز٘ ،ٜإٞؿٛؾت .ايٗ ٘إٞؿٛيي احتٕاالً

تطضؾيضاتغٝتيٗضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيزضزتيطأٖمغـٔتٛؾغٝقٟطريطفت
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ٔتأحط اظ قطايظ ٔحيغي  ٚرغطافيايي اؾت و ٝزض

آٟ٘اييوٝزضضقتٝفّْٛتزطتيتسضيؽٔيوٙٙس،تاضقتٝ

قٟطٞائرتّفٔتفاٚتاؾت.

فّ ْٛا٘ؿا٘ي تمطيثاً يىؿاٖ اؾت ٕٞ ٚچٙيٗٔ ،يعاٖ

ٕٞچٙيٗٔ ،ياٍ٘يٗ ضضايت قغّي ٘ ٚكاط ارتٕافي

ضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيزضتيٗٔقّٕاٖتأساضد

زضتيٗظ٘اٖتاتفاٚتئقٙازاضاظٔطزاٖتيكتطاؾت،وٝتا

تحهيّئتفاٚتتفاٚتٔقٙازاضي٘ساضز،وٝتايافتٞٝاي

٘تايذ پػٞٚفٞاي ٔحمما٘يٕٞ ،چ ٖٛوالضن1997 ،؛

پػٞٚف ِٕثطت  ٚزيٍطاٖ ( )2001زض ٔٛضز ضضايت

اؾّٛاٖ ٚ ٚيّيأع2000 ،؛ ٚاٖ پطاي  ٚزيٍطاٖ2003 ،؛

قغّي ٕٞرٛاٖ تٛز ،ٜتط ذالف ٘تايذ پػٞٚف ٔحمما٘ي

ٌاظيِٛي  ٚتٙؿُٕٞ 2006 ،رٛاٖ اؾت .ايٗ ٔحمماٖ

ٕٞچٖٛؾٛظاپٛظا)2003(،؛ر٘ٛعٚرا٘ؿ)2009(،ٖٛ؛

ٔقتمس٘س و ٝظ٘اٖ ضضايت قغّي تيكتطي ضا ٘ؿثت تٝ

اتٕٞٚٛىاضاٖ)1999( ،؛ٚيالٕٞٚىاضاٖ ()2005؛زض

آٟ٘ااؾتسالَٔيوٙٙسو ٝا٘تؾاضات

ٔطزاٖتزطتٔٝيوٙٙس.

ٔٛضز ضضايتقغّي ٌٛ ٚضيٗ ٕٞ ٚىاضاٖ )1960( ،زض

ساقتٞا)٘مفٕٟٔيزضتثييٗ٘ىتٝتاالزاض٘س.تٝ

(چكٕ

ٔٛضز٘كاطارتٕافياؾت.

فثاضتي،افطازيوٝچكٕساقتٞايوٕتطياظقغُذٛز

٘تايذ زيٍط پػٞٚف ٘كاٖ زاز و٘ ٝكاط ارتٕافي تا

زاض٘س،ضضايتقغّيتيكتطيزاض٘س.قٛاٞستزطتي٘كاٖ

تٕاْاتقازضضايتقغّيٕٞٚيٗعٛضضضايتقغّيزض

ييٗتطيضا
يزٞسوٝظ٘اٖزضتاظاضواضا٘تؾاضاتقغّيپا 
ٔ

وُ ،زاضاي ضاتغٕٞ ٝثؿتٍي ٔخثتٔ ،ؿتميٓ ٔ ٚقٙازاض

٘ؿثتتٔٝطزاٖزاض٘سوٝايٗأطذٛزتٝضضايتقغّي

اؾت؛ ت ٝايٗ ٔقٙا وٞ ٝط چ ٝضضايت اظ ٔحيظ واض،

يقٛز.
تيكتطاظواضٔٙزطٔ 

ضضايتاظٚضقيتقغُ،ؾطپطؾتٚتطفيقاتقغّيٚ

اظ ٘تايذ زيٍط ايٗ پػٞٚف ،ايٗ اؾت ؤ ٝياٍ٘يٗ

ضضايت اظ ضاتغ ٝتا ٕٞىاضاٖ  ٚت ٝعٛض وّي ،ضضايت

ٔيعاٖ ضضايت قغّي ٘ ٚكاط ارتٕافي زض تيٗ افطاز

قغّيافعايفٔي ياتسٔ،يعاٖ٘كاطارتٕافي٘يعافعايف


ٔتأٔ ٚ ُٞزطز يىؿاٖ اؾت ،و ٝايٗ ٘تيز ٝتا ٘تايذ

ٔيياتس  ٚتاِقىؽ .ايٗ ٘تايذ ت ٝعٛض ٔؿتميٓ ٚ


پػٞٚف ٔحمما٘يٕٞ ،چ ٖٛتطزتٛضٖ ٚواپّٚٛيتؽ

غيطٔؿتميٓزضضاؾتاي٘ؾطياتٔغطحقسٜزضپػٞٚف،

( )1965وٌ ٝعاضـ وطزٜا٘س افطاز ٔتأ٘ ُٞكاط تيكتطي

ٕٞچ٘ ٖٛؾطي ٝفٛأُ اٍ٘يعقي -تٟساقتي ٞطظتطي،

٘ؿثتتٝافطازٔزطززاض٘س٘،إٞؿٛؾت.آٟ٘أقتمس٘سوٝ

٘ؾطيٝتطاتطيآزأع٘،ؾطيٝؾّؿّٔٝطاتثي٘ياظٞاي ٔاظِٛ

٘اذٛقي (فسْ٘كاط) آقىاضي تيٗ ٔطزاٖ ٔزطز ٘ؿثت

ٞطظتطيزضتطضؾيٞايذٛززضيافتوٝواضوٙاٖ،

اؾت.

ت ٝظ٘اٖ ٔزطز ٚرٛز زاضز  ٚؾغح تااليي اظ فسْ ٘كاط

ذظٔكيٞا
تزاضبذكٛٙزوٙٙسٜضأتأحطاظفٛأّئخُ 

تيٗوؿا٘يوٝعالقٌطفتٝياتيٜٛقسٜا٘سٚ،رٛززاضز؛


ٔٚسيطيتؾاظٔاٖ،ؾطپطؾتي،قطايظواض،ضٚاتظٔتماتُ

ٞط چٙس ايٗ تفاٚت زض ايٗ پػٞٚف تِ ٝحاػ آٔاضي

تيٕٗٞىاضاٖ،حمٛقٔ،ماْٚأٙيتقغّئيزا٘ٙس.ايٟٙا


ٔقٙازاض ٘يؿت  ٚفّت انّي زض ٔقٙازاض ٘كسٖ ايٗ

رعءزضٖٚشاتييهواض٘يؿتٙس،تّىٝتٝقطايغئطتٛط

آظٔ،ٖٛاحتٕاالً٘اقياظزازٜٞايٌطزآٚضيقسٜاؾت.

يق٘ٛس و ٝتحت آٖ قطايظ واض ا٘زاْ ٔيٌيطزٕٞ .اٖ
ٔ

ٕٞچٙيٗ ،اظ ٘تايذ زيٍط ايٗ پػٞٚف ايٗ اؾت وٝ

تٛاٖاظآِٛزٌيٞا

عٛضوٝتاضفايتتٟساقتفٕٔٛئي

ٔياٍ٘يٗ ٔيعاٖ ضضايت قغّي ٘ٚكاط ارتٕافي زض تيٗ

 ٚتيٕاضيٞا زٚضي رؿت ،تا تأٔيٗ فٛأُ تٟساقتي زض
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ٔحيظ واض٘يع ٔيتٛاٖ ٔا٘ـ ٘اذكٛٙزي  ٚفسْ قازٔا٘ي

افعايف ٔيعاٖ٘كاط تيٗ آٟ٘ا ،پيكٟٙازٔيٌطزز و٘ ٝؾاْ

واضوٙاٖقس(ٞطظتطي.)2007،

حمٛق  ٚپازاـٞا ٕٛٞاضٛٔ ٜضز تزسيس ٘ؾط  ٚتاظتيٙي

ٕٞچٙيٗ٘ ،تايذحانُاظٔقازِٝضٌطؾي٘ٛيزضٔياٖ

لطاضتٍيطز،تٌٝ٘ٛٝايوٝتتٛا٘سحسالُ٘ياظٞأٚايحتاد


وُ پاؾرٍٛياٖ ٘كاٖ زاز و ٝزض ٔزٕٛؿ ت ٝتطتية زٚ

اِٚيٝظ٘سٌيآٟ٘اضاتأٔيٗٚظٔيٝٙاضضاي٘ياظٞائطاتة

ٔتغيط٘كاطارتٕافيٚرٙؿيتتٛا٘ؿتٝا٘س 47/3زضنس


تاالٚحا٘ٛيٝضاتطايآٟ٘افطآٞوٙس.

اظ تغييطات ضضايت قغّي ضا تٛضيح زٙٞس ،و ٝزض ايٗ

 .3اظ آ٘زايي و ٝضٚاتظ حؿ ٝٙتيٗ ٕٞىاضاٖ اظ فٛأُ

ٔياٖ ٔتغيط ٘كاط ارتٕافي تا  ;0/67ؾ ٟٓتيكتطي زض

ٔؤحط زض ٘كاط ارتٕافي اؾت  ٚزض ٔسَ ضٌطؾي٘ٛي

تثييٗ تغييطات ضضايت قغّي زاضزٕٞ .چٙيٗ ،تثييٗ

ٔطتٛط ٘يع آٔس ،ٜالظْ اؾت تساتيط  ٚؾياؾتٞاي الظْ

ضٌطؾي٘ٛي ٘كاط ارتٕافي ٘كاٖ ٔيزٞس ؾٔ ٝتغيط

تطاي ايزاز فضاي تٛأْ تا ٕٞىاضي  ٚتفا ٓٞزض

ضضايتاظٔٛلقيتقغّي،ضاتغٝتيٕٗٞىاضاٖ،ضضايت

ٔحيظٞايازاضيٚآٔٛظقيتٙٔٝؾٛضتطاٍ٘يرتٗٔقّٕاٖ


اظٚضقيتؾطپطؾتتٛا٘ؿتٝا٘س46/7زضنساظتغييطات


ٚايزازتغييطاتٍ٘طقئخثتزضضٚاتظتيٕٗٞىاضاٖٚ

٘كاطارتٕافئقّٕاٖضاتٛضيحزٙٞس،وٝزضايٗٔياٖ

تطلطاضي حؿٗ ؽٗ  ٚتكٛيك آٟ٘ا ت ٝواض  ٚفقاِيت ٚ

ٔتغيط ضضايت اظ ٔٛلقيت قغّي تا  ;0/38تيكتطيٗ

ضلاتتؾآِ،نٛضتٌيطز.

ؾٟٓضازضتثييٗايٗتغييطاتزاقتٝاؾت.

 .4تا تٛر ٝت ٝايٙىٔ ٝيعاٖ ضضايت قغّي ٔقّٕاٖ ٔطز

تا تٛر ٝت٘ ٝتايذ ايٗ پػٞٚف پيكٟٙازٞايي ت ٝقطح

پاييٗ تطاظظ٘اٖاؾت،تساتيطالظْتطايافعايفضضايت


ظيطاضائٔٝيٌطزز:


قغّئٕٝٞقّٕاٖاظرّٕٔٝطزاٖا٘سيكيسٜقٛز.زضايٗ

٘ .1ؾاْتطفيـقغّي(اضتمايقغّي)واضوٙاٖتٟثٛزياتس،

ضاؾتا ،تا تٛر ٝتٔ ٝحسٚز تٛزٖ ٔٛلقيتٞاي قغّي ٚ

تٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝزض آٖ ٔقّٕاٖ تٛٔ ٝلـ  ٚتا قايؿتٝ

پازاـٞا،الظْاؾتا٘تؾاضاتقغّيآٟ٘ات٘ٝحٙٔٛاؾة


ؾاالضيتتٛا٘ٙستٝضزٜٞايتاالتطقغّيزؾتياتٙس.ايٗ


ٚقايؿتٝتاأىا٘اتٔٛرٛزتٛريٚٝتقسيٌُطزز.

أطؾثةتٟييذآٟ٘ا٘ٚيعواضوٙاٖيهؾاظٔاٖتٝواضٚ

 .5تاتٛرٝتٝايٙىٝضضايتاظؾطپطؾتتأحيطٕٟٔيزض

قٛزٚاٍ٘يعٜائيقٛزتطائقّٕا٘يوٝاظ


فقاِيتٔي

٘كاطارتٕافئقّٕاٖٚزض٘تيزٝضضايتقغّيافطاز

عطفي زضنسز اضتماي قغّي ت ٝذاعط ٔعاياي ٔتٛٙؿ آٖ

زاضز،الظْاؾتزضا٘ترابٔسيطأٖساضؼٚؾطپطؾتاٖ

ٞؿتٙس ٕٞ ٚيٗ عٛض آٟ٘ايي و ٝلهس ازأ ٝتحهيُ زض

ازاضات زلت الظْ ٔثص َٚقٛز  ٚافطازي ت ٝايٗ

ٔطاوعفّٕيٚزا٘كٍاٜٞاضازاض٘س.


ٔؿؤِٚيتٞا ٌٕاقت ٝق٘ٛس و ٝفال ٜٚتط زاقتٗ


 .2اظ آ٘زايي و ٝضضايت اظ ٔٛلقيت قغّي ،تيكتطيٗ

نالحيتٞاي فّٕي  ٚتٛا٘ايي ٔسيطيتي اظ ؾزاياي


ؾٟٓضازضتثييٗتغييطات ٘كاطارتٕافئقّٕاٖزاضز،

اذاللي٘يعتٟطٜٙٔستاقٙس.

ت٘ ٝؾط ٔيضؾس ايٗ ضضايت تيكتط تحت تأحيط ٔيعاٖ

ٔ .6مايؿ٘ ٝتايذ ايٗ پػٞٚف تا پػٞٚفٞاي ٔطتثظ تا

حمٛق ٔ ٚعايا  ٚزضآٔس آ٘اٖ تاقس ،تٙاتطايٗ ،تٙٔ ٝؾٛض

ضضايتقغّئقّٕاٖزضقٟطٞائرتّف٘كأٖيزٞس


فطا ٓٞآٚضزٖ ضضايت قغّي تيكتط زض تيٗ ٔقّٕاٖ ٚ

و ٝضضايت قغّي ٔقّٕاٖ زض ٔٙاعك ٔرتّف وكٛض

تطضؾيضاتغٝتيٗضضايتقغّي٘ٚكاطارتٕافيزضزتيطأٖمغـٔتٛؾغٝقٟطريطفت
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ٞا٘ٚاتطاتطيٞاي


ٔتفاٚتتٛز،ٜايٗأط٘اقياظتفاٚت

واضوٙاٖترفٔساضنپعقىئطاوعآٔٛظقيزضٔا٘ي

ارتٕافي زض ٔٙاعك ٔرتّف اؾتِ .صا تٛر ٝتٙٔ ٝاعك

اؾپپتاٖوطٔا٘كپپأ،»ٜپپسيطيتاعالفپپاتؾپپالٔت،

ٔحط ٚ ْٚزٚض اظ ٔطاوع اؾتاٖٞا ،يىي اظ تٛنيٞٝاي

ٚيػٜ٘أٝـ،7نم.657-649


ٔٛوس ايٗ تحميك اؾتٕٞ .چٙيٗ ،پيكٟٙاز ٔيٌطزز

رٟا٘ياٖ،ضٔضاٖ.)1374(.تطضؾيضضايتقغّيزتيطاٖ

پػٞٚفٞاي ٔكات ٝزض ٔٙاعك ٔرتّف  ٚزٚض افتاز ٜزض


تطاؾاؼ٘ؾطيٞٝطظتطيزضٔساضؼپؿطاٖقٟطؾتاٖ

زؾتٛضواضٔؿؤٚالٖٔطتٛعٝلطاضٌيطز.
هٌاتغ

ضٚاٖقٙاؾپپيارتٕپپافي
اضوٕپپپ،اؾپپتٛاضت .)1377(.
واضتطزي،تطرٕٝفطٞازٔاٞطٔ،كپٟس:آؾپتاٖلپسؼ
ضضٛي.
اِٛا٘ي،ؾيسٟٔسئ.)1376(.پسيطيتفٕپٔٛي،تٟپطاٖ:
٘كط٘ي.
أيط٘ػاز،لٙثطٔٚحؿٗ٘ؿپةٔ،حٕپسحؿپٗ.)1387(.
«تطضؾيضاتغٝقرهيتٚضضپايتقپغّي (٘ؾطيپٝ
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زضؾاَتحهپيّئ،»85-86زّپٝتقّپيٓٚتطتيپت،
ـ،)2(2نم.75-99
آيع٘هٔ،ايىپُٕٞ.)1990(.يكپٝقپازتاقپيس«،تطرٕپ 
ظٞطاچٍّ٘ٛط»،تٟطاٖ٘:ؿُ٘ٛا٘سيف.
ترتياض٘هطآتازي،حؿٙقّيٚؾپٛؼتٟطأپي.)1389(.
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پٛضضحيٕي،ؾطيا.)1390(.تأحيطؾپطٔايٝارتٕپافيتپط
ضضايتقغّي،پاياٖ٘أٝواضقٙاؾياضقس،زا٘كپٍاٜ
پياٖ٘ٛضزا٘كٍاٜتٟطاٖ.

پٛضنٕس،حزتاِ.)1372(.ٝتطضؾپياٍ٘يپعـقپغّي
ٔقّٕاٖوٟىيّٛي،ٝپاياٖ٘أٝواضقٙاؾياضقپسفّپْٛ
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تصٞيثئٟ،سيٕٞٚىاضاٖ«.)1389(.ضضايتقپغّيزض

زأغاٖ،پاياٖ٘أٝواضقٙاؾياضقس.
ضاتيٙع،اؾتيفٗ.)1377(.ضفتپاضؾپاظٔا٘ي،تطرٕپ:ٝفّپي
پاضؾايياٖٚؾيسٔحٕپسافطاتپي،رّپسا،َٚتٟپطاٖ:
پػٞٚفٞايفطٍٙٞي.

زفتط
ضضپپايياٖ،فّپپئ.)1374(.پپسيطيتضفتپپاضؾپپاظٔا٘ي،
ا٘تكاضاتزا٘كىسٜٔسيطيتزا٘كٍاٜتٟطاٖ.

ؾپپافتچئ،حٕپپٛز.)1369(.ضٚاٖقٙاؾپپيزضوپپاض،
ؾاظٔأٖٚسيطيتٔ،طوعآٔٛظـٔسيطيتزِٚتي.
قاياٖرٟطٔي،قاپٛضأيٗ«.)1388(.ضاتغٝتيٗفپساِت
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ٔقّٕأٖساضؼاؾتخٙاييقٟطؾتاٖتٙسضفثاؼ»فّپْٛ
تطتيتي،ؾاَز،ْٚـ،5نم.33-7

قزافيفط،حثيةاهلل.)1379(.ضاتغٝضضپايتقپغّي
ٔسيطاٖزا٘كىسٜٞاتاتقٟسؾاظٔا٘يآ٘اٖزضزا٘كپٍاٜ
فطزٚؾئكٟس،پاياٖ٘أٝواضقٙاؾياضقس،زا٘كىسٜ
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ٔٚطوعآٔٛظـٔسيطيتزِٚتي.
ؽٟٛض،فّيطضپاٚفىپطي،فّيطضپاٚ«.)1382(.ضپقيت
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