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مؼصًمٍ محترم ،زاًكدَي زوتطي هسيطيت آهَظقي زاًكگاُ قيطاظ
چکیدٌ
ّسف ولي اظ اًدام ايي پػٍّف ،تطضؾي ضاتغِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ ٍ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي تا ضضايت تحهيلي
زاًكدَياى تَز .خاهؼِ آهاضي پػٍّف ،قاهل وليِ گطٍُّاي آهَظقي زاًكگاُ قيطاظ تَز وِ زض لالة يه هغالؼِ چٌس هَضزي ،پٌح گطٍُ تِ
نَضت تهازفي اًتراب قسًس؛ تِ گًَِ اي وِ اػضاي ّيأت ػلوي (ً 50فط) ٍ زاًكدَياى ؾال چْاضم واضقٌاؾي (ً 167فط) آًْا پطؾكٌاهِّا
ضا تىويل ًوَزًس .اتعاض تحميك قاهل زٍ پطؾكٌاهِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي تطنظازُ ٍ هحتطم ( ٍ )1390پطؾكٌاهِ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي
آهَظقي (تطنظازُ ٍ هحتطمّ ٍ )1390 ،وچٌيي ،همياؼ ضضايت تحهيلي تطنظازُ ( )1386تَز وِ پؽ اظ هحاؾثِ ٍ تأييس ضٍايي ٍ پايايي،
تَظيغ ٍ گطزآٍضي قس .زازُّاي تِزؾت آهسُ تا ًطمافعاض ليعضل ٍ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ ضگطؾيَى چٌس هتغيطُ تحليل قسً .تايح ًكاى زاز-1 :
ضضايت تحهيلي اظ عطيك هتغيط ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ پيفتيٌي هيقَز؛ تِ ايي تطتية وِ تيي ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ تا ضضايت
تحهيلي زاًكدَياى ضاتغِ هثثت هؼٌازاض ٍ تيي ؾاذتاض ؾاظهاًي تاظزاضًسُ تا ضضايت تحهيلي زاًكدَياى ضاتغِ هٌفي هؼٌازاضي ٍخَز زاضز-2 .
ضضايت تحهيلي اظ عطيك هتغيط ؾطهايِ اختواػي پيفتيٌي هيقَز؛ تِ ايي هؼٌا وِ تيي ؾطهايِ اختواػي تا ضضايت تحهيلي ضاتغِ هٌفي
هؼٌازاضي ٍخَز زاضز -3 .هسل هؼازلِ ؾاذتاضي ًيع ًكاى زاز وِ ضضايت تحهيلي اظ عطيك ٍضٍز ّوعهاى هتغيط ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ؛
تاظزاضًسُ ٍ ؾطهايِ اختواػي پيفتيٌي هي قَز؛ تِ ايي تطتية وِ تيي ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ تا ضضايت تحهيلي ضاتغِ هثثت هؼٌازاض ٍ تيي
ؾاذتاض ؾاظهاًي تاظزاضًسُ تا ضضايت تحهيلي ٍ ّوچٌيي ؾطهايِ اختواػي گطٍُّا تا ضضايت تحهيلي ضاتغِ هٌفي هؼٌازاضي ٍخَز زاضز.
ياژٌَای کلیدی :ؾاذتاض ؾاظهاًي ،ؾطهايِ اختواػي ،ضضايت تحهيلي ،گطٍُ آهَظقي ،زاًكگاُ ،زاًكدَ.
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مقدمٍ

هطتثظ هيوٌس ٍ اظ عطيك تؿْيل ّوياضي تيي گطٍُّا ٍ واّف

هأهَضيت زاًكگاُّا ،هؤؾؿات ٍ هطاوع آهَظـػالي ػالٍُ ترط

ّعيٌِّاي هثازلِ ،تِ تمَيت ضفتاضّاي ّوياضاًًِ ،كرط زاًرف ٍ

آهَظـ ،پػٍّف ٍ اضائِ ذسهات ػلوي تِ خاهؼرِ ،ووره ترِ

ًَآٍضي ،تَؾؼِ هؿؤٍليتپصيطي ٍ زض ًْايت ،خلة ضضرايت

ضقس ٍ تْؿاظي ّوِ خاًثِ زاًكدَياى اؾت (آؾتيي .)1993 ،1اظ

زاًكدَياى اظ خٌثِ ّاي هرتل

آهَظقي ٍ زاًكرگاّي هٌدرط

خولِ الساهاتي وِ تِ هطاوع زاًكگاّي تطاي اًدام احؿري ايري

هيگطزز (وويؿيَى تْطٍُضي اؾتطاليا .)2003 ،ؾرطهايِ اختوراػي ترِ

هأهَضيت ياضي هيضؾاًس ،گطزآٍضي اعالػاتي پيطاهَى ضضايت

ػٌَاى يه واالي ػوَهي ٍ زاضايي اختواػي اؾت وِ تِ تورام

(آؾتيي،

افطاز يه ؾيؿتن يا گطٍُ تؼلك زاضز ،لصا چٌاًچِ ذسقرِاي زض

1993ب؛ ؾٌسضظ ٍ چاى )1996 ،2يا اتعاض عطاحيقرسُ ترطاي تْثرَز

آى ايداز قَز ًِ ،تٌْا افطاز ،تلىِ ول گطٍُ يرا ؾيؿرتن آؾرية

(ّاضٍي ،پليوط ،هًََ گيِل1997 ،3؛ آلسضيح

هيتيٌٌس ٍ زض نرَضت تمَيرتّ ،ورِ اظ هٌرافغ آى تطذرَضزاض

تحهيلي زاًكدَياى اؾت وِ اظ آى تِ ػٌَاى يه پياهس
ويفيت تداضب زاًكدَياى
ٍ ضٍلي )1998 ،4ياز هيقَز.

ذَاٌّرس قررس (وراظنظازُ .)1389 ،تٌراتطايي ،ؾررطهايِ اختورراػي

تط اؾاؼ يافتِّاي پػٍّكي ،ضضايت تحهيلي زاًكدَياى،

ًمكي هْوتط اظ ؾطهايِ فيعيىي ٍ اًؿراًي زض ؾراظهاىّرا ايفرا

ػالٍُ تط ايٌىرِ تاػرا افرعايف هيرعاى تؼْرس آًْرا ًؿرثت ترِ

هيوٌس ٍ هاًٌس ؾايط اقرىال هَلّرس ،تحمرك اّرسافي ضا هوىري

يازگيطي هؿتوط ٍ تْثَز ػولىطز تحهيلي آًْا هيقرَز

(وراضا،5

 ،)2004تِ اثطتركي زاًكگاُ ٍ هغلَتيت تهَيط تيطًٍي آى ًيرع

هيؾاظز وِ تسٍى آى ًويتَاى تساىّرا زؾرت يافرت

(هٌَضيراى،

1387؛ تاخثرف.)1384 ،

(ضاوِطت1992 ،6؛ زِقرَنٌس ،فراضلي ٍ ٍِتؿرتِط1993 ،7؛

الثتِ ،تحمك اًتظاضات زاًكدَياى ٍ تَؾؼِ ؾطهايِ اختواػي

زي1994 ،8؛ زِقرَنٌس ٍ فرراضلِي1998 ،9الر ؛ تؿررِ ٍ ٍيلتررَى .)1998 ،10اظ

زض ؾاظهاىّا ٍ تِ ٍيرػُ زض زاًكرگاُّرا ،تحرت ترأثيط ػَاهرل

ايرريضٍ ،تَخررِ تررِ خلررة ضضررايت تحهرريلي زاًكرردَياى اظ

چٌسي اؾت وِ هْوتطيي آًْا ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ يرا

ووه ذَاّس وطز

انليتطيي ٍظاي

زاًكگاُّا تِ قواض هيآيس ورِ تايرس هرَضز

تاظزاضًسُ اؾت .تط اؾاؼ ًظرط ّرَي ،تالظٍؾرىي ٍ ًيَلٌرس

12

تَخِ ٍيرػُ لرطاض گيرطز (خراى  .)1998 ،الثترِ ،ترأهيي ضضرايت

( )1983زض ؾاذتاض ؾاظهاًي تاظزاضًسُ تِ ػلت تأويس تط وٌترطل

تحهيلي زاًكدَياى تِ ػٌرَاى هْوترطيي شيًفؼراى زاًكرگاُ،

هتوطوررع اهررَض ،اخررطاي زليررك اؾررتاًساضزّا ٍ ترريتررَخْي تررِ

هٌَط تِ فطاّن آٍضزى تؿتط هٌاؾة ،اظ خولِ ٍخَز قثىِّايي

اًتظاضات ٍ ذَاؾتِّاي فطاگيطاى ًِ ،تٌْا تؿرتط هٌاؾرة ترطاي

گؿتطزُ اظ ضٍاتظ هثثت ٍ هكراضوتي تريي شيًفؼراى آهَظقري

تَؾؼِ ؾطهايِ اختواػي فطاّن ًويگطزز ،تلىرِ ترِػلرت هْرن

اؾت وِ اظ آى تِ ػٌَاى ؾطهايِ اختواػي ياز هيقَز.

تَزى اّساف زاًكگاُ ،تِ تأهيي ضضايت تحهريلي زاًكردَياى

11

ؾطهايِ اختواػي هدوَػِاي اظ ٌّداضّا ،قثىِّا ٍ اػتوراز

ًيع تَخْي ًويقَز .حال آًىِ تط اؾاؼ يافتِّراي پػٍّكري،

اختواػي هَخَز زض يه ؾيؿتن زاًكگاّي اؾت ورِ ّوچرَى

چٌاًچِ ؾاذتاض ؾاظهاًي اظ ًَع تَاًاؾاظ تاقس ،تِػلرت تأويرس

يه ًيطٍي اضتثاعي لَي ول ؾيؿرتن ٍ ػٌانرط آى ضا ترِ ّرن

تط لَاًيي ٍ فطايٌسّاي پَيا ٍ هٌؼغ ّ ،ن ظهيٌِ اضتماي هيرعاى
اػتواز ،اًگيعـ ٍ ٍفازاضي اػضا تِ ؾاظهاى فرطاّن هريگرطزز

1

Astin
Sanders & Chan
3
Harvey; Plimmer; Moon& Geall
4
Aldrige & Rowley
5
Kara
6
Ruekert
7
Deshpande; Farly & Webster
8
Day
9
Farley
10
Tse & Willton
11
John
2

(َّي ٍ ؾرَئيتلٌس2001 ،13؛ آزلرط ٍ ترَضايع1996 ،14؛ ّرَي ٍ هيؿرىل،15

ّ ٍ )2008ن تؿتط هٌاؾة تطاي افعايف ضضايت
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(زاهٌََض1991 ،2؛

تا تَخِ تِ تأثيط هؿتمين ٍ تؼاهلي ّط زٍ هفَْم زض ايداز تؿرتط

1991؛ وررطايح ،)1995 ،3ورراّف تؼرراضو ًمررف (ؾررٌاتطاٍ )1980 ،4

هٌاؾة خْت تأهيي ٍ خلة ضضايت تحهيلي زاًكدَياى ،زض

هحريظّراي آهَظقري (خىؿرَى ٍ

ايي پػٍّف تالـ قس ،تا اضائِ چاضچَتي هفْرَهي (قرىل )1

واّف احؿراؼ تيگراًگي زض
اؾىَلط )1985 ،5فطاّن هيقَز.

تِ تطضؾي ضاتغِ ايي ؾِ هتغيط پطزاذتِ قَز .لرصا زض حراليورِ

تا ايي ٍنر  ،چٌاًچرِ ؾراذتاض ؾراظهاًي اظ ًرَع ؾلؿرلِ

ؾطهايِ اختواػي زاضاي ؾِ تُؼس پٌْاى قثىِ اختوراػيٌّ ،دراض

هطاتثي ،ايؿتا ٍ تاظزاضًسُ تاقسً ،رِ تٌْرا تاػرا اظ تريي ضفرتي

اختواػي ٍ اػتواز اختواػي ٍ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي ًيرع زاضاي

ؾطهايِ اختواػي هيقَز ،تلىِ اظ عطيك العام افطاز تِ پيطٍي اظ

زٍ تُؼس پٌْاى تَاًاؾاظ ٍ تاظزاضًسُ اؾت ،زض ايي پػٍّف ضوي

لَاًيي ٍ فطايٌسّاي تؼييي قسُ ٍ تأويس نطف تط ًتايح ،ظهيٌرِ

تطضؾي ضاتغِ هؿرتمين ّرط يره اظ ايري هتغيطّرا ترا ضضرايت

تياػتوازي اػضرا ًؿرثت ترِ يىرسيگط ضا فرطاّن هريآٍضز .اظ

تحهيلي زاًكدَياى وِ زاضاي قف تُؼرس 6اؾرت ،ترِ تطضؾري

عطفرري ،چٌاًچررِ افررطاز زض يرره ؾرراظهاى ًؿررثت تررِ يىررسيگط

ضاتغِ تؼاهلي ّط زٍ هتغيرط ترطاي پريفتيٌري هيرعاى ضضرايت

تياػتواز تاقٌس ،حتي اگط ؾاذتاض ؾاظهاًي تِ گًَِاي تاقس وِ

تحهيلي زاًكدَياى ًيع پطزاذتِ قس .قاياى شوط اؾرتً ،ترايح

آًْا ضا تِ هكراضوتّ ،وىراضي ٍ تثرازل اعالػرات تكرَيك ٍ

حانل اظ ايي پػٍّف هيتَاًس ًرَػي چراضچَب ولري ترطاي

تطغية ًوايس ،افطاز ًِ توايلي تِ تطلطاضي اضتثراط ترا يىرسيگط

هسيطاى ٍ هؿؤٍالى زاًكگاّي تِ هٌظَض تالـ ترطاي ترأهيي ٍ

زاضًس ٍ ًِ اظ تثازل اعالػات ذَز تا زيگطاى احؿاؼ اهٌيت ٍ

تضررويي ضضررايت تحهرريلي زاًكرردَياى اظ عطيررك تْثررَز

ضاحتي هيوٌٌس .تسيي تطتية ،تؼاهل ايي زٍ هفَْم تا يىرسيگط،

تطًاهِّاي زاًكگاّي ،تدسيسًظط زض ؾراذتاضّاي زاًكرگاّي،

خَّي ضا تِ ٍخَز ذَاّس آٍضز ورِ اظ عطيرك تأثيطگرصاضي ترط

تغييط زض تطذي اظ ؾياؾرتّراي هتوطورع ٍ زؾرت ٍ پراگيط ٍ

ًگطـ اػضا ٍ شيضتغاى آهَظقي ّن ػولىطز آًْرا ٍ ويفيرت

تَؾؼِ قثىِّاي اضتثاعي زض ترفّا يا گرطٍُّراي آهَظقري

ذسهات آهَظقي ٍ پػٍّكي ضا تحت تأثيط لطاض ذَاّرس زاز ٍ

تطاي تَؾؼِ ؾطهايِ اختواػي ضا فطاّن آٍضز .ترط ايري اؾراؼ،

ّن تط هيعاى ضضايت يا ًاضضايتي تحهريلي زاًكردَياى هرؤثط

ّسف ولي ايي پػٍّف ،تطضؾي ضاتغِ ًرَع ؾراذتاض ؾراظهاًي

ذَاّس تَز.

زاًكگاُ ٍ ؾطهايِ اختواػي گرطٍُّراي آهَظقري ترا ضضرايت

تا ٍخَز ايي  ،گاّي هكاّسُ قسُ اؾرت ورِ ًرِ تٌْرا ًرَع
ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُّرا اظ ًرَع تاظزاضًرسُ اؾرت

(هحترطم،

تحهرريلي زاًكرردَياى زاًكررگاُ قرريطاظ تررَز .زض ايرري ضاؾررتا،
فطضياتي تِ قطح ظيط هغطح ٍ پيگيطي قس:

1390؛ تطن ظازُ ٍ هحتطم1391 ،؛ هكْسي اتَالماؾوي ،)1391 ،تلىِ تٌرا

 )1ضاتغِ ه ؼٌرازاضي تريي ًرَع ؾراذتاض ؾراظهاًي زاًكرگاُ ترا

تط گعاضـ پػٍّكي تطذي ًيرع ؾرطهايِ اختوراػي هَخرَز زض

ضضايت تحهيلي زاًكدَياى ٍخَز زاضز.

زاًكگاُّا زاضاي واضوطز هٌفي اؾرت

(هحترطم1390 ،؛ ترطن ظازُ ٍ

 )2ضاتغِ هؼٌازاضي تيي ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي تا

هحتطم .)1391 ،تط ايي اؾاؼ ،تا تَخِ ترِ هفْرَم ًرَع ؾراذتاض

ضضايت تحهيلي زاًكدَياى ٍخَز زاضز.

ؾاظهاًي ٍ ؾطهايِ اختواػي ٍ ٍخَز ًَػي ّنپاياًي هياى ايري

 )3ضاتغرِ هؼٌررازاضي تريي ًررَع ؾراذتاض ؾرراظهاًي زاًكررگاُ ٍ

زٍ هتغيط زض تَؾؼِ يا خلَگيطي اظ قىلگيطي خَّي ترَمم ترا

ؾطهايِ اختواػي گرطٍُّراي آهَظقري ترا ضضرايت تحهريلي

اػتواز ،هكاضوت ،نويويت ،هؿؤٍليتپصيطي ٍ ّ ٍ ...وچٌيي،

زاًكدَياى ٍخَز زاضز.

1

Michaels; Cron; Dubinsky & Joachimsthaler
Damanpour
3
Craig
4
Senatra
5
Jackson & Schuler
2

6

تُؼس ضضايت اظ تحهيل؛ ضضايت اظ اؾتاز؛ ضضايت اظ ّوىالؾيّا؛ ضضايت اظ

پيكطفت تحهيلي؛ ضضايت اظ قيَُ اضظياتي آهَظقي ٍ ضضايت اظ هحيظ تحهيل
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ٍ تاظزاضًسُ تفىيه وطزًس ،تِ گًَِايوِ السام آًْا هثٌاي
الگَي َّي ٍ ؾَئيتلٌس ( )2001زض عطاحي چْاض ًَع ؾاذتاض

ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي
زاًكگاُ

ؾاظهاًي تَاًاؾاظ ،تاظزاضًسُ ،ؾلؿلِهطاتثي ٍ هثتٌي تط لاًَى،

ضضايت تحهيلي

لطاض گطفتَّ .ي ٍ هيؿىل (ً )2008يع تا خوغتٌسي ًظطّاي

زاًكدَياى
ؾطهايِ اختواػي

ناحثٌظطاى لثل اظ ذَز ٍ تؼييي چْاض ػٌهط اؾاؾي تطاي

گطٍُّاي آهَظقي

ؾاذتاض ؾاظهاًي؛ يؼٌي ضؾويت ،توطوع ،ػَاهل ظهيٌِاي ٍ
فطايٌسّا ،ؾاذتاض ؾاظهاًي ضا تِ زٍ ًَع تَاًاؾاظ ٍ تاظزاضًسُ
تفىيه وطزًس وِ ٍيػگي ّط وسام تِ قطح هٌسضج زض خسٍل 1

شکل  -1مدل مفًُمی رابطٍ بیه متغیرَای تحقیق

اؾت.

مباوی وظری
الف) وًع ساختار سازماوی
ؾاذتاض ؾاظهاًي اظ خولِ ػَاهل اؾاؾي زض قىلگيطي ّط
ؾاظهاًي هحؿَب هيقَز وِ ػالٍُ تط ايٌىِ تاػا ايداز
ّواٌّگي تيي وليِ فؼاليتّا ٍ اّساف ؾاظهاى هيقَز ،تؼييي
هيوٌس وِ چِ وؿي تايس زض ودا لطاض گيطز ،تا چِ وؿاًي
اضتثاط تطلطاض وٌس ٍ اظ چِ ضٍيِّا ٍ ضٍـّايي پيطٍي وٌس تا
ؾاظهاى تِ اّسافي وِ زاضز ،زؾت ياتس

(َّي ٍ هيؿىل2005 ،1؛

َّي ٍ ؾَئيتلٌس .)2000 ،ؾيطت ٍ هاضذ )2007( 2ؾاذتاض
ؾاظهاًي ضا الگَ ٍ ًمكِ اضتثاعات ٍ تؼاهالت هياى ترفّا ٍ
اخعاي يه ؾاظهاى هيزاًٌس وِ تؼيييوٌٌسُ ضٍاتظ ضؾوي ٍ
تؼضاً غيطضؾوي افطاز ،خايگاُ هكاغل ٍ پؿتّاي ؾاظهاًي،
هيعاى زؾتطؾي تِ چاضچَب اعالػات ،قطح ٍظاي  ،قطح
قغلّا ،چگًَگي ترهيم هٌاتغ ،لَاًيي ٍ همطضات،
هىاًيعمّاي تثؼيت ،اخطاي لَاًيي ٍ ايداز ّواٌّگي تيي
فؼاليتّاؾت (اضگاًلي ٍ ّوىاضاى.)2007 ،3
ناحثٌظطاى اًَاع ٍ اقىال هتؼسزي اظ ؾاذتاض ؾاظهاًي ضا
تطقوطزُاًس وِ اظ خولِ آًْا هيتَاى تِ عثمِتٌسي آزلط ٍ
تَضايع ( )1996اقاضُ ًوَز وِ تا تؼييي ضؾويت تِ ػٌَاى تُؼس
اؾاؾي ؾاظهاى ،ؾاذتاض ضا تِ زٍ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ
1

Greenberg & Baron
Cyert & March
3
Ergenli
2
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تطضؾي ضاتغِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ ٍ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي تا ضضايت تحهيلي زاًكدَياى زاًكگاُ قيطاظ

جديل  -1يیژگیَای ساختار سازماوی تًاواساز ي بازدارودٌ
ابؼاد

ضؾويت

توطوع

فطايٌس
ظهيٌِ

ساختار سازماوی تًاواساز

ساختار سازماوی بازدارودٌ

ٍخَز لَاًيي ٍ فطايٌسّاي هٌؼغ ً ،گاُ تِ هكرىالت ترِ

ٍخَز لَاًيي ٍ فطايٌسّاي ؾرت ٍ اليتغيطً ،گاُ ترِ هكرىالت

ػٌررَاى فطنررت يررازگيطي ،تكررَيك اضظـّرراي هتفرراٍت،

تِ ػٌَاى هاًغ ،تكَيك تَافرك ٍ اخوراع ًظرط ،تٌثيرِ اقرتثاّات،

تطغية ًَآٍضي ،تمَيت اػتواز.

تمَيت ؾَءظي

تؿْيل حل هؿألِ ،اضتماي ّوىاضي ،تمَيرت گكرازگي ٍ

العام تِ اخطاي لَاًيي (تماضاي اخاتت) ،تأويس تط وٌتطل ،تمَيت

تاظتَزى ،حوايرت اظ اػضرا ،تكرَيك ًرَآٍضي ،تأويرس ترط

تياػتوازي ٍ تؿتِ تَزى ،هداظات اػضا ،ؾطوَب تغييرط ،تأويرس

ّوىاضي.

تط لَاًيي ٍ تَضٍوطاؾي

تأويس تط تهوينگيطي هكاضوتي ،حل هؿألِ.

تأويس تط تهوينگيطي يه عطفِ ،اػوال (لَاًيي ٍ فطايٌسّا)

ٍخَز اػتواز تيي افطاز ،تَؾؼِ اػتواز ٍ اػتثراض زض واضّرا،

ٍخررَز تررياػتوررازي ترريي افررطاز ،پيچاًررسى حميمررت ٍ ضٍاج

خاهؼيت( ،قىل گيطي) احؿاؼ لسضت زض اػضا

فطيثىاضي ،تؼاضو( ،قىلگيطي) احؿاؼ ػسم لسضت زض اػضا
هٌثغَّ :ي ٍ هيؿىل ()114 :2008

زض خسٍل 1هالحظِ هيقَز ،زض ؾاذتاض تَاًاؾاظ هطاوع

ًكسُ اؾت ،تلىِ تيكتط اظ عطيك ًتايح تِ زؾت آهسُ اظ

آهَظقي ،لَاًيي ٍ همطضات تيف اظ آًىِ تِ ػٌَاى ػاهل فكاض

تحميمات پيطاهَى اثطتركي ٍ تْؿاظي هساضؼ ٍ هطاوع

زض ًظط گطفتِ قًَس ،ضاٌّواي حل هؿائل هحؿَب هيقًَس ٍ

آهَظقي ،هَضز حوايت ٍ تَخِ لطاض گطفتِ اؾت

(ههگيگاى،2

هسيطاى تيف اظ ايٌىِ اظ ؾلؿلِ هطاتة اذتياض ٍ هىاًيعمّاي

 .)2005تطاي ًوًَِ ،زض پػٍّف اًدام قسُ تَؾظ قَضت

هَخَز تطاي تَؾؼِ لسضت ذَز اؾتفازُ وٌٌس ،اظ آًْا تطاي

(1994ب) ٍ َّي ٍ ؾَئيتلٌس ( )2001ايي ًتيدِ تِ زؾت آهس

حوايت ٍ پكتيثاًي اظ هؼلواى ٍ ظيطزؾتاى ذَز تْطُ هيگيطًس.

وِ تيي ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ ،اظ عطيك ايداز احؿاؼ

لصا زض چٌيي ؾاذتاضي تا ايٌىِ ّطوؽ اظ خايگاُ ٍ ٍظيفِ

قايؿتگي ٍ هالىيت تط فطنتّا زض تيي شيًفؼاى آهَظقي ٍ

ذَز هغلغ اؾت ،وليِ اهَض هطتَط تِ ؾاظهاى اظ عطيك

تْثَز ويفيت ذسهات آهَظقي ،تَؾؼِ ٍ افعايف ؾغح ضضايت

هكاضوت تيي آًْا اًدام هيگيطز .تا ٍخَز ايي ،زض ؾاذتاض

تحهيلي فطاگيطاى ٍ ًَآٍضي ضاتغِ هؼٌازاضي ٍخَز زاضز .اظ

تاظزاضًسُ ،ضوي ايٌىِ لَاًيي ٍ همطضات هاًغ ذالليت ٍ

زيسگاُ تطذي اظ ناحثٌظطاى ًيع تيي ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ

ًَآٍضي اؾت ،هسيط اظ لسضت ذَز تطاي وٌتطل ٍ ًظنزّي تِ

تا ّسايت ضفتاضّا ،ضٍقيؾاظي هؿؤٍليتّا ،واّف فكاض ٍ

ظيطزؾتاى اؾتفازُ هيوٌس ٍ ذَاؾتاض اعاػت وَضوَضاًِ آًْا اظ

تَاًوٌسؾاظي اقرال ضاتغِ هؼٌازاضي ٍخَز زاضز

لَاًيي ٍ العاهات تؼييي قسُ اؾت .لصا زض چٌيي ؾاذتاضي

آزلط ٍ تَضايع1996 ،؛ َّي ٍ هيؿىل .)2008 ،گؿت ٍ َّي)2004( 4

ػالٍُ تط ايٌىِ تِ هؿائل تِ ػٌَاى يه هاًغ ًگطيؿتِ هيقَز،

ًيع زض گعاضـ پػٍّكي ذَز اظْاض زاقتٌس وِ ؾاذتاضّاي

تطٍظ ّطگًَِ ذغا ٍ اقتثاُ اظ ؾَي افطاز ًيع تٌثيِ ٍ هداظات

تَاًاؾاظ زاضاي اضتثاعي لَي تا اػتواز ياززٌّسُ تِ هسيطاى

آًْا ضا زض پي زاضز

(ِّطقَْضى1997 ،1؛ َّي ٍ هيؿىل.)2008 ،

3

(آزلط1999 ،؛

ّؿتٌس .تط ايي اؾاؼ ،آًْا تياى وطزًس وِ زض ايي هطاوع ٍ

قاياى شوط اؾت ،تا ٍخَز اّويت ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ

5

هؤؾؿات آهَظقي ،هسيطاى تِ ػٌَاى ؾوثل (تدؿن) ؾاذتاض

زض اثطتركي ػولىطز هطاوع آهَظقي ٍ تِ ذهَل زاًكگاُّا،
ايي ًَع ؾاذتاض تِ عَض گؿتطزُ زض تحميمات آهَظقي اؾتفازُ
Hirchhorn

1

2

Mc Guigan
Short
4
Geist & Hoy
5
Embodiment
3
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ؾاظهاًي هحؿَب هيقًَس ٍ ضفتاض آًْا تؼيييوٌٌسُ اػتثاض آًْا

( )1995ؾطهايِ اختواػي تِ هؼٌي تَاًايي افطاز تطاي واض وطزى

زض تيي شيًفؼاى آهَظقي ذَاّس تَز.

تا يىسيگط تِ هٌظَض زؾتياتي تِ اّساف هكتطن زض گطٍُ ٍ

ّوچٌيي ،تحميمات اًدام قسُ پيطاهَى ؾاذتاض ؾاظهاًي

ؾاظهاى اؾت .تط ايي اؾاؼ ،ؾطهايِ اختواػي ظهاًي تِ ٍخَز

تاظزاضًسًُ ،كاى هيزّس وِ تيي ؾاذتاض ؾاظهاًي تاظزاضًسُ ٍ

هيآيس وِ ضٍاتظ تيي افطاز تِ گًَِاي زگطگَى قَز وِ وٌف

احؿاؼ تيگاًگي اػضا ،غيطاثطترف تَزى اضتثاعات ٍ ػسم

هياى آًْا ضا تؿْيل وٌس (ولوي .)1990 ،7پَتٌام ( )1993تا تأويس

توايل اػضا تِ هكاضوت زض تهوينگيطيّا ضاتغِ هؼٌازاضي

تط اًدويّاي افمي ،8ؾطهايِ اختواػي ضا هتكىل اظ قثىِّاي

ٍخَز زاضز (زفتً .)1995 ،1تيدِ اوثط تحميمات ًيع ًكاى زازُ

ّاي اختواػي (قثىِ فؼاليتّاي هسًي) ٍ ٌّداضّاي ّوطاُ

اؾت وِ ؾاذتاض ؾاظهاًي هٌاؾةً ،مف هْوي زض افعايف

آى هيزاًس وِ تِ تؿْيل ّوىاضي ٍ هكاضوت زض خْت هٌافغ

تْطٍُضي ،ضضايت قغلي ٍ زؾتياتي تِ اّساف ؾاظهاًي ايفا

هتماتل اػضاي اًدوي يا گطٍُ هياًداهس

(قداػي تاغيٌي.)1387 ،

هيوٌس (ّال .)2002 ،2زض پػٍّف اًدام قسُ تَؾظ وؿطايي ٍ

هحمماى اتؼاز ٍ ػٌانط هتؼسزي تطاي ؾطهايِ اختواػي

ػليطحيوي (ً )1388يع ايي ًتيدِ تِ زؾت آهس وِ تيي ؾاذتاض

تطقوطزُاًس .تطاي ًوًَِ ،زض حاليوِ اظ ًظط گطٍتاضتً ،اضاياى،

ؾاظهاًي هىاًيىي تا ػسم هؿؤٍليتپصيطي ٍ ٍخَز خَي اظ

خًَع ٍ ٍٍلوُه )2004( 9عي

تياػتوازي زض تيي افطاز ضاتغِ هؼٌازاضي ٍخَز زاضز.

اختواػي قاهل گطٍُّا ٍ قثىِّا ،اػتواز ٍ اًؿدام ،ػول

قف تُؼسي ؾطهايِ اختواػي

زض هدوَع ٍ هغاتك تا قَاّس پػٍّكي ،هيتَاى گفت

خوؼي ٍ ّوىاضي ،اعالػات ٍ اضتثاعاتّ ،وثؿتگي اختواػي،

ؾاذتاض ؾاظهاًي اظ هفاّين اؾاؾي زض قىلگيطي ّط ؾاظهاًي،

تَاًوٌسؾاظي ٍ ػول ؾياؾي اؾت؛ اظ ًظط اؾتي)2001( 10

اظ خولِ زاًكگاُّاؾت وِ تا اضائِ الگَّايي اظ ضٍاتظ

ؾطهايِ اختواػي هتكىل اظ زٍ تُؼس ويفيت (ٌّداض) ٍ ؾاذتاض

اختواػي ٍ ؾاظهاًي تط هيعاى ذالليتًَ ،آٍضي ،تَاًوٌسي،

(قثىِ) ضٍاتظ اختواػي اؾت .تُؼس ؾاذتاضي زض ضاتغِ تا

تؼْس ٍ ضضايتهٌسي شيًفاى آهَظقي ٍ زض ًْايت ،اثطتركي

ؾاذتاضّا ٍ فطايٌسّاي هسيطيتي ٍ تُؼس ويفيت زض ضاتغِ تا

زاًكگاُ ،تما ٍ هَفميت آى زض هحيظ ووه ذَاّس وطز .تط ايي

پسيسُّاييً ،ظيط :اضظـ ّاً ،گطـ ّا ،تؼْسات ،هكاضوت ٍ

اؾاؼ ،تَخِ تِ قٌاؾايي ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي هَخَز زض

اػتواز هَخَز اؾت.

زاًكگاُّا اهط هْوي اؾت وِ تايس اظ عطيك پػٍّف تطضؾي
قَز.

اختواػي ٍ اتؼاز ؾاظًسُ آى ،ايي هَضَع ّوچٌاى تِ ػٌَاى
يه هَضَع هَضز اذتالف تِ قواض هيآيس ٍ ّط وؽ اظ

ب) سرمایٍی اجتماػی
زض زٍ زِّ اذيط ناحثٌظطاى تا تَخِ تِ هثاًي ًظطي ٍ قطايظ
ػولي هتفاٍت ،تؼاضي

هتٌَػي اظ ؾطهايِ اختواػي اضائِ

وطزًس وِ ضوي تطذَضزاضي اظ ٍخَُ هكتطن ،تفاٍتّايي ًيع
زض آًْا هكاّسُ هيقَز

قاياى شوط اؾت ،تا ٍخَز تحميمات هتؼسز پيطاهَى ؾطهايِ

(ؾاهَؿَى2001 ،3؛ ٍاضى ،تاهَؿَى ٍ

ؾِگاضت2001 ، 4؛ گتيل ٍ تاهَؿَى .)2001 ،5اظ ًظط فَوَياها

6

هٌظطي تساى ًگطيؿتِ اؾت ،اها آًچِ ّوِ تط آى اتفاق ًظط
زاضًس ،ايي اؾت وِ ٌّداضّا ٍ قثىِّاي اختواػي ػٌانط
انلي ايي ؾطهايِ هحؿَب هيقًَس ٍ اػتواز ّن تركي اظ آى
يا حسالل يه خاًكيي ًعزيه تطاي آى اؾت
اؾتطاليا .)2003 ،تا الْام اظ ايي تؼطي

(وويؿيَى تْطٍُضي

ٍ تحميمات اًدام قسُ

پيطاهَى ؾطهايِ اختواػي ،تطنظازُ ٍ هحتطم (ً )1391يع تا
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اضائِ الگَيي اًگاضُاي اظ ؾطهايِ اختواػي ٍ پياهسّاي آى ،تياى

هيؾاظز .اهيطوافي (ً )1380يع گعاضـ وطز هياى تؼاهالت

وطزًس ،ؾطهايِ اختواػي هٌظَهِاي چٌس تؼسي ٍ هتكىل اظ

افطاز ،اهٌيت ،ؾطهايِ اختواػي ،تؼْس تِ يه ضاتغِ ،تؼْس

اتؼاز ٍ ػٌانط هتؼسزي اؾت وِ زض تؼاهل ؾيؿتوي تا يىسيگط،

زضًٍي ،همثَليت اختواػي ،زگطذَاّي ٍ اػتواز اختواػي

حالتي اظ تطّن وٌف چٌساليِ ضا تِ ٍخَز هيآٍضًس؛ تِ گًَِاي

ّوثؿتگي هثثت ٍ هؼٌازاضي ٍخَز زاضز .اوثطي (ً )1383يع

وِ تغييط زض يه خعء تاػا تغييط زض ؾايط اخعا ٍ تِ عَض ولي

تياى ًوَز وِ افعايف ؾغح اػتواز اختواػي تا گؿتطـ هيعاى

تغييط زض وليت ؾطهايِ اختواػي هي قَز .الثتِ ،اظ ًظط ايي زٍ

هكاضوت ٍ ّوياضي افطاز زض ػطنِّاي اختواػي ٍ واّف

هحمك ،ػالٍُ تط ايٌىِ وليت ؾطهايِ اختواػي تط ويفيت ّط

آؾيةّاي اختواػي زض ضاتغِ اؾت.

يه اظ اتؼاز ٍ ػٌانط ؾاظًسُ آى هؤثط اؾتّ ،ن وليت ؾطهايِ

تا ًظط تِ آًچِ گفتِ قس ،هيتَاى گفت ،تؼاهالت ؾاظهاًي

اختواػي ٍ ّن ويفيت اتؼاز ؾطهايِ اختواػي ًيع زاضاي ضاتغِ

ًيطٍي حياتي ؾاظهاى تِ قواض هيآيٌس وِ ويفيت آًْا تط

هتماتلي تا هحيظ تؼاهلي ذَز ّؿتٌس.

چگًَگي ٍ اثطتركي زاًكگاُ هؤثط اؾت .لصا چٌاًچِ الگَي

هغاتك تا پػٍّفّاي اًدام قسُ پيطاهَى ؾطهايِ اختواػي،

ضٍاتظ هَخَز زض ؾاظهاى تط لَاًيي ٍ فطايٌسّاي هٌؼغ ،

ايي ًتيدِ تِ زؾت آهس وِ تيي ؾطهايِ اختواػي ٍ تؼْس اػضا،

هكاضوت ٍ ًَآٍضي ٍ ايداز خَّي اظ اػتواز تيي اػضا هثتٌي

اًؼغافپصيطي ؾاظهاى ،هسيطيت هٌاؾة وٌف خوؼي ٍ ايداز

تاقس ،تِ تماي ؾاظهاى ٍ افعايف هيعاى واضايي ٍ اثطتركي آى

ؾغَح تااليي اظ ؾطهايِ فىطي ضاتغِ هثثت ٍ هؼٌازاضي ٍخَز

هٌدط ذَاّس قس .تط ايي اؾاؼ ،اًتظاض هيضٍز هسيطاى ٍ

زاضز (تَليٌَّ ٍ 1وىاضاى .)2002 ،تطتً )2000( 2يع زض پػٍّكي

تطًاهِضيعاى زاًكگاّي ،اظ عطيك قٌاؾايي ٍضؼيت ؾطهايِ

گعاضـ وطز وِ تيي اًساظُ قثىِ (تؼساز تؼاهالت ٍ پيًَسّا)

اختواػي زض زاًكگاُ ذَز ،اظ عطيك تَؾؼِ قثىِّاي

تا ًَآٍضي ٍ ذَزًَؾاظي ٍ ًمف قثىِ زض تمَيت ًَآٍضي ٍ

اختواػي ٍ ايداز خَّي اظ اػتواز ،تِ تما ٍ هَفميت ذَز زض

تَؾؼِ ايسُّاي خسيس ضاتغِ هؼٌازاضي ٍخَز زاضز .ػالٍُ تط

هحيظ ووه وٌٌس.

ايي ،تٌا تط زيگط يافتِّاي پػٍّكي ،افعايف ؾطهايِ اختواػي
زض هحيظّاي آهَظقي اظ عطيك ضٍاتظ اختواػي ،تِ افعايف

ج) رضایت تحصیلی

زؾتاٍضزّاي تحهيلي فطاگيطاى ذَاّس اًداهيس ،لصا تيي

ضضايت يىي اظ ٍيػگيّاي ضفتاض فطزي هحؿَب هيقَز وِ

ؾطهايِ اختواػي تاال ٍ اؾتوطاض تحهيل ٍ يازگيطي ضاتغِ

تِ ٍاؾغِ فطٌّگ ؾاظهاًي ،هَخة قىلگيطي ًگطـّا ٍ

هثثت ٍ هؼٌازاضي ٍخَز زاضز (ولوي1990،ب؛ .)1998

ضفتاض ؾاظهاًي افطاز هيقَز (تؿَئي ٍ وايفسواض .)2007 ،3اظ

هغاتك تا گعاضـ پػٍّكي ػلَي (ً )1380يع ايي ًتيدِ

زيسگاُ تؿياضي اظ ناحثٌظطاى ،ضضايت تاتغ ػولىطز شٌّي ٍ

تِ زؾت آهس وِ تيي تَؾؼِ ؾطهايِ اختواػي زض يه ؾيؿتن تا

اًتظاضات افطاز اؾت .تِّويي زليلّ ،ط گًَِ احؿاؼ

واّف ّعيٌِّاي هسيطيتي ًظيط ًظاضت ٍ وٌتطل ضؾوي،

ذَقايٌسي وِ ًتيدِ همايؿِ ػولىطز شٌّي افطاز تا اًتظاضات

ضايعًيّاي هسيطيتي ،وٌسيّاي ًاقي اظ ؾيؿتنّاي

آًاى تاقس ،ضضايت ًاهيسُ هيقَز (فاضؾيداًي .)1386 ،ؾيهَض

4

تَضٍوطاتيه ضاتغِ هؼٌازاضي ٍخَز زاضز .واظنظازُ (ً )1389يع

(ً )1993يع تا تياى ايي ًىتِ وِ ّط چِ زض والؼ اتفاق هيافتس

تط اؾاؼ يافتِ پػٍّكي ذَز اظْاض زاقت ،ؾطهايِ اختواػي

ٍ ّطگًَِ گعيٌف ػلوي وِ تَؾظ زاًكدَياى نَضت

اظ عطيك تَؾؼِ ضٍاتظ اختواػي ٍ ّوىاضي تيي افطاز ،ظهيٌِ

هيگيطز ،هٌفه اظ تداضب ولي آًْا زض ظًسگي زاًكگاّي

پيفتيٌيپصيطي افطاز ،اػتوازّ ،وىاضي ٍ تؼاٍى ضا ًيع هيؿط
Bulino
Burt
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Kifadkar
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ًيؿت ،اظْاض هيزاضز وِ تداضب زاًكدَياى تط ضضايت ولي

زاًكدَياى تِ ػٌَاى هراعثاى انلي زاًكگاُ حائع اّويت

آًْا هؤثط اؾت .اظ ًظط چَ )2004( 1ضضايت يىي اظ چْاض

اؾت (پٌيٌگتيٍ ،اًىَيه ٍ ٍيلؿَى.)1989 ،8

ػٌهط وليسي تطاي ايداز ٍ تَؾؼِ تداضب ضلاتتي هحؿَب

ػالٍُ تط هَاضز فَق ،تطنظازُ (ً )1386يع زض يه هغالؼِ

هيقَز؛ تِ گًَِاي وِ خلة ضضايت زاًكدَياى ًِ تٌْا تِ

هٌتكط ًكسُ ،تط اؾاؼ همياؼ ؾياِّ عطاحي قغلي (،)JDI

ٍفازاضي آًْا ووه ذَاّس وطز ،تلىِ تِ حفظ ٍ ًگْساقت

ضضايت اظ تحهيل ،ضضايت اظ اؾتاز ،ضضايت اظ ّوىالؾيّا؛

(آتٌاؾََلَؼ ٍ

ضضايت اظ پيكطفت تحهيلي؛ ضضايت اظ قيَُ اضظياتي

آًْا زض عَالًي هست ًيع هٌدط ذَاّس قس

آهَظقي ٍ ضضايت اظ هحيظ تحهيل ضا اظ خولِ اتؼاز ضضايت

ّوىاضاى.)2001 ،
پيطاهَى هاّيت اتؼاز هَضز اؾتفازُ زض اضظياتي ضضايت

تحهيلي تطقوطزُ اؾت ٍ تط آى اؾاؼ ،تِ تسٍيي

(تتع ،واليي-

پطؾكٌاهِاي پطزاذتِ وِ زض يه اخطاي آظهايكي زض زاًكگاُ

تحهيلي تيي ناحثٌظطاى اذتالف ًظط ٍخَز زاضز

اؾويت ٍ هيًِ .)1970 ،2تط اؾاؼ ًظط آؾتيي 1993( 3ب) ٍ
ٍتعلّ ٍ 4وىاضاى ( )1999هتغيطّايي هاًٌس پيكطفت ػلوي ٍ

قيطاظ ضٍايي ٍ پايايي آى تأييس قسُ اؾت.
قاياى شوط اؾت وِ تط اؾاؼ هغالؼات هرتل

اًدام قسُ

ؾالهت ضٍاًي (هاًٌس ػعت ًفؽ ،ضتثِ ػلوي ٍ خٌؿيت)،

تَؾظ هحمماى ،آقىاض گطزيسُ اؾت وِ تيي ضضايت تحهيلي

ويفيت تٌاؾة تيي هحيظ زاًكگاُ ٍ ٍيػگيّاي قرهي افطاز،

تا ػٌانطي هاًٌس تؼاهالت آًْا تا ّوسيگط ٍ اؾاتيسقاى ،اًَاع

اػتثاض ٍ قْطت ػلوي زاًكگاُ ٍ هيعاى تَاًايي زاًكگاُ تطاي

پكتيثاًيّاي هازي ٍ هؼٌَي ،آظازي زاًكدَ ،ويفيت

پيكطفت اظ عطيك تطًاهِّاي ػلوي ،اظ خولِ ػٌانط هؤثط تط

تىٌَلَغي آهَظقي ٍ ّوچٌيي ،هيعاى ذَزواضآهسي
زاًكدَياى ضاتغِ هؼٌازاضي ٍخَز زاضز

ضضايت تحهيلي زاًكدَياى هحؿَب هيقًَس.

( آضقيٌَ2007 ،9؛ تَليگط ٍ

اظ ًظط تطذي اظ ناحثٌظطاى ًيع تيي ضضايت تحهيلي تا

هاضتيي زالِ2004 ،10؛ قايي2007 ،؛ ضييّاضت ٍ چٌيسض .)2001 ،11تط

تٌاؾة هحيظ ػلوي ،فيعيىي ٍ اختواػي زاًكگاُ ضاتغِ ٍخَز

اؾاؼ گعاضـ ّاچط ،وطيتط ،پطٍؼ ٍ فيتعخطالسً )1992( 12يع

زاضز (ّچطّ ٍ 5وىاضاى .)1992 ،زض ايي ضاؾتا ،اُويّ ٍ 6وىاضاى

تيي ضضايت تحهيلي تا ويفيت اؾاتيس ٍ فطنتّاي هَخَز

( )1986گعاضـ وطزًس وِ ضاتغِ هثثت ٍ هؼٌازاضي تيي هحيظ

تطاي ذالليت ٍ تْؿاظي ػلوي آًْا ضاتغِ هؼٌازاضي ٍخَز

ػلوي ٍ ضضايت تحهيلي ٍخَز زاضزّ .چط ٍ ّوىاضاى

زاضز .آؾتيي ( 1993ال

ٍ ب) ًيع زض گعاضـ تحميمي ذَز،

(ً )1992يع گعاضـ وطزًس ،زض حاليوِ تيي تُؼس ؾطهايِگصاضي

تياى وطز وِ ضضايت تحهيلي ّن هتأثط اظ ٍيػگيّاي زضًٍي

تط ضٍي هٌاتغ اًؿاًي (زاًكدَياى) ٍ ضضايت تحهيلي آًاى

زاًكدَياى اؾت ٍ ّن تحت تأثيط ٍيػگيّاي هحيظ

ضاتغِ هثثتي ٍخَز زاضز ،تيي ذسهات زاًكگاّي هاًٌس

زاًكگاّي لطاض زاضز .تٌا تِ گعاضـ ويًيىي ،هه ر ضياى،

ّعيٌِّاي هالي تا ضضايت تحهيلي زاًكدَياى اضتثاط

قطقين ٍ واضؾَىً )2002( 13يع ضضايت تحهيلي زاًكدَياى

هؼىَؾي ٍخَز زاضز .لصا هيتَاى گفت ،تِ ػلت ٍخَز

تا ػٌانطي هاًٌس اًؿدام گطٍّيّ ،وثؿتگي گطٍّي ،هيعاى

تيي هحيظ زاًكگاُ ٍ ضضايت تحهيلي

هكاضوت افطاز ،ؾاذت ٍ خَّ ؾاظهاًي ،ذَزهرتاضي ٍ هيعاى

اضتثاعي پَيا ٍ هٌؼغ

زاًكدَياى (خيوع ،)2001 ،7تَخِ تِ ًياظّا ٍ ذَاؾتِّاي

نويويت ٍ اؾتمالل افطاز زض ضاتغِ اؾت.
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ػالٍُ تط ايي ،گطٍُ زيگطي اظ هحمماى تا توطوع تط ًمف

هٌْسؾي ،ػلَم پايِ ،ػلَم اًؿاًي ،وكاٍضظي ٍ زاهَعقىي ٍ

اؾاتيس ٍ گطٍُّاي آهَظقي زض تؿْين ضضايت تحهيلي،

ٌّط ٍ هؼواضي ،اظ ّط زؾتِ يه گطٍُ آهَظقي ٍ خوؼاً پٌح

گعاضـ وطزًس آى گطٍُ اظ زاًكدَياًي وِ تا اؾاتيس ذَز تِ

گطٍُ آهَظقي تِ نَضت تهازفي ؾازُ اًتراب قسًس ٍ

هٌظَض اًدام اهَض پػٍّكي ضاتغِ تطلطاض هيوٌٌسً ،ؿثت تِ

اػضاي ّيأت ػلوي (ً 50فط) ٍ زاًكدَياى ؾال چْاضم

ؾايط زاًكدَياى ،اظ ضضايت تحهيلي تاالتطي تطذَضزاضًس

واضقٌاؾي (ً 167فط) آًْا پطؾكٌاهِّا ضا تىويل ًوَزًس.

(آؾتيي1993 ،ب) .پػٍّفّاي چٌسي ًيع تا تطضؾي پياهسّاي

زازُّاي هيساًي ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي تا اؾتفازُ اظ پطؾكٌاهِ

ضضايت تحهيلي زاًكدَياى ،گعاضـ وطزًس وِ ضضايت

ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي تطنظازُ ٍ هحتطم ( )1390وِ تط اؾاؼ

تحهيلي زاًكدَياى تط ػَاهلي ،چَى :پيكطفت تحهيلي،

پطؾكٌاهِ ؾاذتاض تَاًاؾاظ هسضؾِ َّي ٍ ؾَئيتلٌس (ٍ )2001

تْثَز يازگيطي ،تْؿاظي قرهي ٍ ػلوي ،هيعاى هكغَليت ٍ

ّوچٌيي ،چاضچَب هفَْهي َّي ٍ هيؿىل ( )2008تْيِ

(تايلي ،تَهي ٍ

قسُ تَز ٍ ،زازُّاي هيساًي هطتَط تِ ؾطهايِ اختواػي ًيع تا

واّف هيعاى افؿطزگي زاًكدَياى هؤثط اؾت
التا1998 ،1؛ تٌداهيي ٍ َّاليٌع.)1995 ،2

اؾتفازُ اظ پطؾكٌاهِ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي

قاياى شوط اؾت تط اؾاؼ خؿتدَي تِ ػول آهسُ زض ايي
پػٍّف ،زض هَتَضّاي خؿتدَي ياَّ ٍ3گَگلّ ٍ 4وچٌيي

تطنظازُ ٍ هحتطم ( )1390وِ تط اؾاؼ الگَي اًگاضُاي
تُؼسقٌاؾي ؾطهايِ اختواػي تطنظازُ ٍ هحتطم ( )1391تْيِ

ّوچٌيي ؾايتّاي هرتل  ،5تا وليس ٍاغُّاي ؾطهايِ

قسُ تَز ،گطزآٍضي قسّ .وچٌيي ،تِ هٌظَض گطزآٍضي

اختواػي ،ؾاذتاض ؾاظهاًيًَ ،ع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ،

زازُّاي هيساًي ضضايت تحهيلي زاًكدَياى ًيع اظ همياؼ

ضضايت تحهيلي ٍ تطويثات هرتل

ضضايت تحهيلي زاًكدَياى (تطنظازُ )1386 ،وِ تط اؾاؼ

آًْا ،... ٍ 6پػٍّكي

هثٌي تط ضاتغِ تيي ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي ،ؾطهايِ اختواػي ٍ
ضضايت تحهيلي زض پػٍّفّاي زاذلي ٍ ذاضخي يافت
ًكس.

ؾياِّ اتؼاز قغلي (ضاتيٌع 7)1994 ،تْيِ قسُ اؾت ،اؾتفازُ قس.
پطؾكٌاهِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاضاي زٍ تُؼس ؾاذتاض
تَاًاؾاظ ٍ تاظزاضًسُ اؾت وِ پاؾد افطاز ضا اظ عطيك يه عي
پٌح گعيٌِاي زضيافت هيًوايس .ضٍايي ّط يه اظ اتؼاز ايي

ريششىاسی

پطؾكٌاهِ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ تحليل گَيِ (هحاؾثِ ّوثؿتگي

ضٍـ پػٍّف حاضط تَنيفي اظ ًَع ضاتغِاي تَز .خاهؼِ

تيي گَيِّا تا ًوطُ ول ظيطهمياؼ هطتَعِ) هحاؾثِ قس وِ

آهاضي تحميك ،قاهل وليِ گطٍُّاي آهَظقي زاًكگاُ قيطاظ

عثك خسٍل 2پطؾكٌاهِ اظ ضٍايي تااليي تطذَضزاض تَز.

تَز وِ زض لالة يه هغالؼِ چٌس هَضزي (يي ٍ )1381 ،تا

ّوچٌيي ،تِ هٌظَض ؾٌدف پايايي ّط يه اظ اتؼاز ايي

اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَِگيطي ذَقِاي ،پؽ اظ زؾتِتٌسي

پطؾكٌاهِ ًيع اظ ضٍـ آلفاي وطًٍثاخ اؾتفازُ قس وِ عثك

گطٍُّاي آهَظقي هَخَز زض زاًكگاُ زض پٌح زؾتِ فٌي ٍ

خسٍل  ،2اظ پايايي تااليي تطذَضزاض تَزًس.

1

Bailey; Bauman & Lata
Benjamin & Hollings
3
Yahoo
4
Google
5
Proquest, Ebesco, Sid, Magiran
2

social capital

; social capital organizational structure

organizational

social apital

6

; and school structure

… & structure Type ; student satisfaction

)Job Dimension Inventory (JDI

7
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جديل  -2ريایی ي پایایی پرسشىامٍ وًع ساختار سازماوی
عي

تًاواساز

بازدارودٌ

 0/94ر 0/39

 0/81ر 0/40

ؾغح هؼٌازاضي

0 /0001ر 0/04

 0/0001ر 0/03

آلفاي وطًٍثاخ

0/92

0/71

ضطائة ّوثؿتگي

پطؾكٌاهِ ؾطهايِ اختواػي ًيع هكتول تط ؾِ تُؼس انلي

ول ّط تُؼس ؾٌديسُ قس (خسٍل  )3وِ ّط يه اظ اتؼاز اظ

ؾطهايِ اختواػي؛ يؼٌي قثىِّاي اختواػيٌّ ،داض اختواػي ٍ

ضٍايي تااليي تطذَضزاض تَزًس .پايايي ّط يه اظ اتؼاز ايي

ليىطتي پٌح گعيٌِاي اظ «تؿياضهَافمن

پطؾكٌاهِ ًيع تا اؾتفازُ اظ ضٍـ آلفاي وطًٍثاخ هحاؾثِ قس

اػتواز اختواػي تا عي

تا تؿياض هرالفن» اؾت .تِ هٌظَض هحاؾثِ ضٍايي ّط يه اظ

وِ اظ پايايي تااليي تطذَضزاض تَزًس.

اتؼاز تا اؾتفازُ اظ تحليل گَيِّ ،وثؿتگي تيي گَيِّا تا ًوطُ
جديل  -3ريایی ي پایایی پرسشىامٍ سرمایٍ اجتماػی
شبکٍ اجتماػی

َىجار اجتماػی

اػتماد اجتماػی

 0/83ر 0/41

 0/90ر 0/62

 0/94ر 0/74

ؾغح هؼٌازاضي

 0/0001ر 0/02

 0/0001ر 0/002

 0/0001ر 0/001

آلفاي وطًٍثاخ

0/84

0/96

0/97

ضطائة ّوثؿتگي

عي

همياؼ ضضايت تحهيلي ًيع زاضاي قف تُؼس ضضايت اظ

هغاتك تا ًتايح گعاضـ قسُ زض خسٍل ّ ،4ط يه اظ اتؼاز ،اظ

تحهيل ،ضضايت اظ اؾتاز ،ضضايت اظ ّوىالؾيّا ،ضضايت اظ

ضٍايي ًؿثتاً تااليي تطذَضزاض تَزُاًسّ .وچٌيي ،تِ هٌظَض

اضتما ٍ پيكطفت تحهيلي ،ضضايت اظ اضظياتي پيكطفت

ؾٌدف پايايي ّط يه اظ اتؼاز ايي همياؼ ًيع اظ ضٍـ آلفاي

تحهيلي ٍ ضضايت اظ هحيظ تحهيل اؾت وِ تِ نَضت

وطًٍثاخ اؾتفازُ قسُ اؾت وِ هغاتك تا خسٍل  4تِ خع يه

پٌح گعيٌِاي تْيِ قسُ تَز .ضٍايي ّط

تُؼس ،ؾايط اتؼاز اظ پايايي تؿياض تااليي تطذَضزاض تَزُاًس .ايي

همياؼ گاتوي تا عي

يه اظ اتؼاز ايي همياؼ زض يه اخطاي آظهايكي زض زاًكگاُ

همياؼ تَؾظ زاًكدَياى تىويل قسُ اؾت.

قيطاظ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ تحليل گَيِ هحاؾثِ قسُ اؾت وِ
جديل  -4ريایی ي پایایی مقیاس رضایت تحصیلی داوشجًیان
ضضايت اظ

ضضايت اظ

ضضايت اظ اضظياتي

ضضايت اظ

ضضايت اظ

ّوىالؾيّا

اضتما ٍ پيكطفت تحهيلي

پيكطفت تحهيلي

هحيظ تحهيلي

ضطائة ّوثؿتگي

 0/94ر 0/48

 0/90ر 0/71

 0/92ر 0/75

 0/87ر 0/60

 0/92ر 0/88

 0/96ر 0/74

ؾغح هؼٌازاضي

 0/0001ر 0/007

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

آلفاي وطًٍثاخ

0/96

0/98

0/97

0/53

0/98

0/98

تحهيل

ضضايت اظ اؾاتيس

تطضؾي ضاتغِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ ٍ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي تا ضضايت تحهيلي زاًكدَياى زاًكگاُ قيطاظ

زض ايي پػٍّف ،تِ هٌظَض تطضؾي فطضيِ پػٍّف تا اؾتفازُ
اظ ًطم افعاض ليعضل ،اظ ضٍـ ضگطؾيَى چٌسهتغيطُ اؾتفازُ قس.
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 0/43زض تثييي ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ ّؿتٌس .ايي يافتِ
پػٍّكي تِ ايي هؼٌاؾت وِ ويفيت توطوع ٍ فطايٌس تَاًاؾاظ
ًؿثت تِ زٍ تُؼس زيگط ،اثط تؼيييوٌٌسُتطي تط تحمك ؾاذتاض

یافتٍَای پژيَش

ؾاظهاًي تَاًاؾاظ زض للوطٍ پػٍّف زاقتِ اؾت .تط ايي اؾاؼ

 )1ضاتغِ هؼٌازاضي تيي ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ تا

هيتَاى گفت ،اػوال ّط گًَِ تغييط ٍ تَؾؼِ زض ؾاذتاض

ضضايت تحهيلي زاًكدَياى ٍخَز زاضز.

تَاًاؾاظ زض زاًكگاُ هؿتلعم تَخِ ٍيػُ تِ تَؾؼِ ٍ تغييط وليِ

زض ايي لؿوت تِ تطضؾي ضاتغِ تيي ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي ٍ

اتؼاز تِ ذهَل زٍ تُؼس يازقسُ اؾت.

ضضايت تحهيلي زاًكدَياى تا اؾتفازُ اظ هسل هؼازلِ

ّوچٌيي ،زض قىل  ،2هكاّسُ هيقَز وِ زٍ تُؼس ضؾويت

ؾاذتاضي پطزاذتِ قسُ اؾت .تطاي ايي هٌظَضًَ ،ع ؾاذتاض

ٍ توطوع تاظزاضًسُ تا تاض ػاهلي  ٍ 0/75فطايٌس تاظزاضًسُ تا تاض

ؾاظهاًي تِ ػٌَاى هتغيط هؿتمل ٍ ضضايت تحهيلي تِ ػٌَاى

ػاهلي  0/61تِ تطتية زاضاي تيكتطيي همساض زض تثييي ؾاذتاض

هتغيط ٍاتؿتِ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .هغاتك تا قىل ،2

ؾاظهاًي تاظزاضًسُ ّؿتٌس .ايي يافتِ تِ ايي هؼٌاؾت وِ ،تغييط

ضضايت تحهيلي اظ عطيك هتغيط ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي

زض زٍ تُؼس ضؾويت ٍ توطوع تاظزاضًسُ زاضاي تيكتطيي تأثيط زض

پيفتيٌي هيقَز .تيي ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ تا ضضايت

ويفيت ؾاذتاض ؾاظهاًي تاظزاضًسُ اؾت .تِ ػالٍُ ،زض قىل

تحهيلي ضاتغِ هثثت هؼٌازاض ( ٍ )β ; 0/42 ٍ P ≥0/01تيي

هصوَض هالحظِ هيقَز وِ اتؼاز ضضايت اظ تحهيل ،ضضايت

ؾاذتاض ؾاظهاًي تاظزاضًسُ تا ضضايت تحهيلي ضاتغِ هٌفي

اظ پيكطفت تحهيلي ،ضضايت اظ هحيظ تحهيلي ،ضضايت اظ

هؼٌازاضي (ٍ )β ; -0/52 ٍ P ≥0/01خَز زاضز.

اؾتاز ،ضضايت اظ ّوىالؾي ٍ ضضايت اظ قيَُ اضظياتي

قاياى شوط اؾت ،هغاتك تا قىل  ،2اتؼاز توطوع تَاًاؾاظ،
فطايٌس تَاًاؾاظ ،ظهيٌِ تَاًاؾاظ ٍ ضؾويت تَاًاؾاظ تِ تطتية

آهَظقي ،تِ تطتية زاضاي تيكتطيي همساض زض تثييي ضضايت
تحهيلي زاًكدَياى ّؿتٌس.

زاضاي تَاى پيفتيٌيوٌٌسگي تِ همساض ٍ 0/56 ،0/85 ،0/93

شکل  -2رابطٍ بیه وًع ساختار سازماوی داوشگاٌ ي رضایت تحصیلی داوشجًیان
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 )2ضاتغِ هؼٌازاضي تيي ؾطهايِ اختواػي گرطٍُّرا ترا ضضرايت

قاياى شوط اؾت ،هغاتك ترا قرىل  ،3اتؼراز قرثىِ اختوراػي،

تحهيلي زاًكدَياى ٍخَز زاضز.

اػتواز اختواػي ٍ ٌّدراض اختوراػي زاضاي ترَاى پريفتيٌري-

زض ايي لؿروت ترِ تطضؾري ضاتغرِ تريي ؾرطهايِ اختوراػي

وٌٌررسگي تررِ همررساض  0/71 ٍ 0/77 ،0/91زض تثيرريي ؾررطهايِ

گطٍُّاي آهَظقي ٍ ضضايت تحهيلي زاًكدَياى ترا اؾرتفازُ

اختواػي گطٍُّاي آهَظقي ّؿتٌس .ايي يافتِ پػٍّكي تِ ايري

اظ هسل هؼازلِ ؾاذتاضي پطزاذتِ قرسُ اؾرت .زض ايري هطحلرِ

هؼٌاؾت وِ قثىِ اختواػي هَخَز گرطٍُّرا ترا همرساض 0/91

ؾطهايِ اختواػي تِ ػٌَاى هتغيط هؿتمل ٍ ضضايت تحهيلي تِ

زاضاي تيكتطيي لسضت اثطگصاضي تط ويفيرت ؾرطهايِ اختوراػي

ػٌَاى هتغيط ٍاتؿتِ زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .هغراتك ترا قرىل

هَخَز زض آًْاؾت .تط ايي اؾاؼ قايس تترَاى گفرت ،تَؾرؼِ

 ،3ضضايت تحهيلي اظ عطيك هتغيط ؾطهايِ اختواػي پيفتيٌي

قثىِّاي اختوراػي هَخرَز زض گرطٍُّرا ٍ تغييرط الگَّراي

هيقَز .تيي ؾطهايِ اختواػي تا ضضايت تحهيلي ضاتغِ هٌفي

اضتثاعي هَخَز زض ايي قثىِّا ،تط ويفيرت ؾرطهايِ اختوراػي

هؼٌازاضي (ٍ )β ; -0/52 ٍ P ≥0/01خَز زاضز.

گطٍُّا زض زاًكگاُ اثط تؼيييوٌٌسُاي ذَاّس گصاقت.

شکل  -3رابطٍ بیه سرمایٍ اجتماػی گريٌَای آمًزشی ي رضایت تحصیلی داوشجًیان

 )3ضاتغِ هؼٌازاضي تيي ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ ٍ

اختواػي تا ّوسيگط تطضؾي هيقًَس ضضايت تحهيلي ضا

ؾطهايِ اختواػي گطٍُّا تا ضضايت تحهيلي زاًكدَياى

پيفتيٌي هيوٌٌس .لصا تط ايي اؾاؼ هيتَاى گفت تيي ؾاذتاض

ٍخَز زاضز.
زض ايي لؿوت تِ تطضؾي ضاتغِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي ٍ
ؾطهايِ اختواػي تا ضضايت تحهيلي زاًكدَياى تا اؾتفازُ اظ
هسل هؼازلِ ؾاذتاضي پطزاذتِ قسُ اؾت .تطاي ايي هٌظَض،
ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ ٍ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّا تِ
ػٌَاى هتغيط هؿتمل ٍ ضضايت تحهيلي تِ ػٌَاى هتغيط ٍاتؿتِ

ؾاظهاًي تَاًاؾاظ تا ضضايت تحهيلي ()β ; 0/39 ٍ P ≥0/01

ضاتغِ هثثت هؼٌازاض ٍ تيي ؾاذتاض ؾاظهاًي تاظزاضًسُ تا
ضضايت تحهيلي (ّ ٍ )β ; -0/46 ٍ P ≥0/01وچٌيي

ؾطهايِ اختواػي گطٍُّا تا ضضايت تحهيلي (ٍ P ≥0/01
 )β ; -0/16ضاتغِ هٌفي هؼٌازاضي ٍخَز زاضز.

قاياى شوط اؾتّ ،واىگًَِ وِ زض قىل هكاّسُ هي-

زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .قىل ً 4كاى هيزّس ظهاًي وِ

قَز ،تَاى پيفتيٌيوٌٌسگي زٍ هتغيط ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي ٍ

هتغيطّاي ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي (تَاًاؾاظ ،تاظزاضًسُ) ٍ ؾطهايِ

ؾطهايِ اختواػي ظهاًي وِ ّوعهاى تا ّوسيگط تطضؾي

تطضؾي ضاتغِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ ٍ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي تا ضضايت تحهيلي زاًكدَياى زاًكگاُ قيطاظ
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هيقًَس ،زض همايؿِ تا ًتيدِ زٍ فطضيِ لثل ،تِ گًَِ لاتل

ؾطهايِ اختواػي تا قست تيكتطي ًوَز پيسا وطزُ ٍ زض هماتل،

تَخْي واّف يافتِ اؾت .ايي همساض واّف زض ؾطهايِ

تَاى پيفتيٌيوٌٌسگي ؾاذتاض تَاًاؾاظ همساض اًسوي زچاض

اختواػي تيكتط تَزُ اؾت .ايي يافتِ تِ ايي هؼٌاؾت وِ زٍ
هتغيط ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ ٍ ؾطهايِ اختواػي زض تؼاهل تا

واّف يافتِ اؾت .ايي ٍضؼيت هيتَاًس تِ هؼٌاي غلثِ
ٍيػگيّاي ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ تط واضوطز هٌفي ؾطهايِ

ّن ،اثط يىسيگط ضا ذٌثي وطزُاًس .الثتِ ،ايي حالت زض هَضز

اختواػي للوساز قَز.

قىل -4ضاتغِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ ٍ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي تا ضضاي تحهيلي زاًكدَياى
تِ هٌظَض تؼييي تطاظـ هسل ًيع ،تا اؾتفازُ اظ ًطم افعاض
ليعضل ،همازيط هرتل

تطذَضزاض اؾت.

تطاظـ هحاؾثِ قس (قىل .)4تط ايي

اؾاؼ ،هيتَاى زضيافت وِ تا تَخِ تِ تاال تَزى قاذمّاي

بحث ي وتیجٍگیری

تطاظـ  ٍ GFI2 ٍ NFI1پاييي تَزى قاذم ذغاي ،SRMR3

زض تطضؾي ضاتغِ تيي ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ تا ضضايت

 ،SRMR3هيتَاى زضيافت وِ هسل هصوَض اظ تطاظـ تااليي

تحهيلي زاًكدَياى ،ايي ًتيدِ حانل قس ورِ ًرَع ؾراذتاض

1

ؾاظهاًي زاًكرگاُ پريفتيٌريوٌٌرسُ هؼٌرازاضي ترطاي ضضرايت

Normed Fit Index
Goodness of Fit Index
3
Standardized RMR
2

تحهيلي زاًكردَياى اؾرت .ترط اؾراؼ ايري يافترِ پػٍّكري
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ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ ترا ضضرايت تحهريلي زاضاي ضاتغرِ

ترأثيط آى تررط ازضان ٍ ػولىررطز شيًفؼراى آهَظقرري ،اظ خولررِ

هثثررت هؼٌررازاضي ( )β ; 0/42 ٍ P ≥0/01اؾررتً .تيدررِ ايرري

اؾاتيس ٍ زاًكدَياى اقاضُ وطز .تِ ػثراضت زيگرط ،زض ؾراذتاض

پررػٍّف تررا يافتررِّرراي پػٍّكرري قررَضت (1994ب) ،ورراضا

ؾاظهاًي تاظزاضًسُ تِ ػلت تأويرس تريف اظ حرس ترط اضتثاعرات

( ،)2004گايعض ٍ ؾايوؿريه ( ٍ )2005هيىائيرل ٍ ّوىراضاى

يهعطفِ ،ػسم پصيطـ تفاٍتّا ،تأويس تط وٌتطل هتوطوع اهَض،

( )1988هثٌي تط ٍخَز ضاتغرِ هثثرت ٍ هؼٌرازاض تريي ؾراذتاض

ضطٍضت اخرطاي اؾرتاًساضزّا ،تريترَخْي ترِ ذَاؾرتِّرا ٍ

ؾرراظهاًي تَاًاؾرراظ تررا افررعايف ؾررغح ضضررايت تحهرريلي

اًتظاضات شيًفؼاى آهَظقي ،خَّي اظ تياػتوازي تيي شيًفؼاى

زاًكدَياى ّوؿَؾت .زض ٍالغ ،چٌاًچِ ؾراذتاض ؾراظهاًي اظ

آهَظقي تَؾؼِ هيياترس ورِ زض ًْايرت تاػرا وراّف ؾرغح

ًَع تَاًاؾاظ تاقس ،ترِ ػلرت تأويرس ترط لرَاًيي ٍ فطايٌرسّاي

ػولىطز اؾاتيس ٍ تالتثغ واّف هيعاى ضضرايتوٌسي زاًكردَياى

ٍ پَيا ،ػالٍُ تط ايٌىرِ ظهيٌرِ اضتمراي هيرعاى اػتوراز،

هيگطزز (َّي ٍ ؾرَئيتلٌس2001 ،؛ ّرَي ٍ هيؿرىل .)2008 ،زض ايري

اًگيعـ ٍ ٍفازاضي افطاز (اؾاتيس) تِ ؾيؿتن (زاًكگاُ) فرطاّن

ذهَلَّ ،ي ٍ ّوىراضاى (ً )1996يرع اشػراى ًوَزًرس ،زض

(َّي ٍ ؾَئيتلٌس ،2001 ،آزلط ٍ تَضايعّ ،1996 ،رَي ٍ هيؿرىل،

ؾاذتاض ؾاظهاًي تاظزاضًسُ تِ ػلرت تأويرس ترط وٌترطل هتوطورع

 ،)2008تِ ايداز تؿتط هٌاؾرة ترطاي افرعايف ؾرغح ضضرايت

اهَض ،اخرطاي زليرك اؾرتاًساضزّا ٍ ّوچٌريي تريترَخْي ترِ

تحهيلي (هيىائيل ٍ ّوىراضاى ٍ )1988 ،واّف احؿاؼ تيگراًگي

اًتظرراضات شيًفؼرراى آهَظقرري ،تررَخْي تررِ تررأهيي ضضررايت

زض هحيظّراي آهَظقري (خىؿرَى ٍ اؾرىَلطً )1985 ،يرع ووره

تحهيلي آًْا ًرَاّس قس .ناتًَچي ٍ ّوىراضاى (ً )1388يرع

هيوٌس.

زض گعاضـ پػٍّكي ذَز تياى وطزًس ،زض ؾاذتاضّاي هىاًيىي

هٌؼغ
هيآيس

ػالٍُ تط ايي ،گايعض ٍ ؾايوؿيه (ً )2005يع زض ايي ضاتغرِ

تِ ػلت ٍخَز انَلي ثاتت ،هحيغي ايؿتا ،لرَاًيي ٍ همرطضات

اظْاض زاقتٌس ،زض ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ تِ ػلت تأويرس ترط

ذكه ٍ غيطلاتل تغييط ،اثطّراي هٌفري ترط ػولىرطز ٍ ؾرغح

لَاًيي هٌؼغ  ،هكاضوتًَ ،آٍضي ٍ ايداز خَّي اظ اػتواز تيي

ضضايت شيضتغاى اػوال ذَاّس قرس ورِ زض ًْايرت هَخرة

شيًفؼاى آهَظقي ،ػالٍُ تط ايٌىِ تما ٍ زٍام ؾيؿرتن تضرويي

واّف واضآهسي ،اًگيعُ ،اظ ذَزتيگاًگي ٍ هماٍهرت افرطاز زض

هيقَز ،تِ ػلت تَخِ تِ ذَاؾرتِّراي آًْرا افرعايف هيرعاى

تطاتط تغييط هيقَز.

ضضايتهٌسي هراعثاى آهَظقي ضا زض پي ذَاّس زاقت.

زض ًْايت ،تا ًظط تِ آًچِ گفتِ قس ٍ تا تَخِ تِ ًتيدرِ ايري

ػالٍُ تط يافتِ پػٍّكي هصوَض ،زض ايي هطحلِ اظ تحليل ايي

پػٍّف هثٌري ترط ضاتغرِ ًرَع ؾراذتاض ؾراظهاًي ترا ضضرايت

يافتِ ًيع تِ زؾت آهس وِ ؾاذتاض ؾاظهاًي تاظزاضًسُ تا ضضايت

تحهيلي هيتَاى گفت ،زض قرطايظ هتغيرط ،هتحرَل ٍ پيچيرسُ

تحهيلي زاضاي ضاتغِ هٌفري هؼٌرازاضي (; -0/52 ٍ P ≥0/01

وًٌَي ،زاًكگاُّا ٍ تِ ذهَل زاًكگاُ للورطٍ پرػٍّف ترِ

 )βاؾت .ايري ًتيدرِ ترا ًتيدرِ تحميمرات ّرَي ٍ ّوىراضاى

هٌظَض تِ اًدام ضؾاًسى ٍظاي

ذغيط ،پَيايي ٍ پيكطفت ذَز

(َّ ،)1996 ٍ1983ي ٍ ؾرَئيتلٌس (ّ ،)2001رَي ٍ هيؿرىل

ٍ ّوچٌيي ،هَفميت زض تطاتط ؾايط ضلثا ،تايرس تؿرتط الظم ترطاي

( ٍ )2008 ٍ 2005زفت ( )1995هثٌي تط ٍخرَز ضاتغرِ هٌفري

خلة ضضرايت هراعثراى ذرَز ،ترِ ذهرَل زاًكردَياى ضا

تيي ؾاذتاض ؾاظهاًي تاظزاضًسُ تا ضضرايت تحهريلي فطاگيرطاى

فطاّن آٍضًس .تحمك ايي اهط ،هؿتلعم تغييط ٍ تَؾرؼِ لرَاًيي ٍ

ّوؿَؾت.

فطايٌسّاي ؾرت ٍ غيطلاتل تغييط ٍ تِ عَض وليًَ ،ع ؾراذتاض

اظ ػلل احتوالي چٌيي ًتيدرِاي هريترَاى ترِ ٍيػگريّراي

ؾاظهاًي هَخَز زض زاًكرگاُ اؾرت؛ ذهَنراً ايٌىرِ زض ايري

ؾرراذتاض ؾرراظهاًي تاظزاضًررسُ هاًٌررس ٍخررَز لررَاًيي ؾرررت ٍ

پػٍّف ايي ًتيدِ حانل قس وِ اظ ًظط اؾاتيس ًرَع ؾراذتاض

اليتغيط ،تٌثيِ اقتثاّاتٍ ،خرَز خرَّي اظ ترياػتورازي ٍ ٍ ...

ؾاظهاًي غالة زض زاًكگاُ للوطٍ پرػٍّف ،اظ ًرَع تاظزاضًرسُ

تطضؾي ضاتغِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ ٍ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي تا ضضايت تحهيلي زاًكدَياى زاًكگاُ قيطاظ

اؾت.
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پياهسّاي هٌفي تطاي اػضاي ذاضج اظ قثىِ ًيع هٌدط گطزز.

ّوچٌيي ،زض تطضؾي ضاتغِ تيي ؾطهايِ اختواػي گرطٍُّراي

تسييتطتية ،تط اؾاؼ زيسگاُّاي ياز قسُ ،هيترَاى گفرت

آهَظقي تا ضضايت تحهيلي زاًكردَياى ًيرع ايري ًتيدرِ ترِ

چَى اؾاتيس زض گطٍُّاي آهَظقي تِ هٌظَض ًيل ترِ اّرساف ٍ

زؾررت آهررس وررِ ؾررطهايِ اختورراػي گررطٍُّرراي آهَظقرري

هعاياي قرهي ،هاًٌرس خورغآٍضي تطذري اعالػرات ر تؼضراً

پرريفتيٌرريوٌٌررسُ هٌفرري هؼٌررازاضي تررطاي ضضررايت تحهرريلي

هحطهاًِ ر تحليل ٍ تغييط ٍضؼيت گطٍُ هتٌاؾرة ترا ذَاؾرت

زاًكدَياى هيتاقس .تيي ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقري

ذَز ،اثطگصاضي تط عطظ تفىط ٍ تلمي زيگرطاى اظ تَاًراييّرا ٍ

تا ضضايت تحهيلي زاًكدَياى ضاتغِ هٌفي هؼٌرازاضي (≥0/01

هْاضتّاي ػلوي ٍ ػولي ذَز ،ػضَ قسى زض زيگط قثىِّرا

ٍ )β ; -0/52 ٍ Pخَز زاضزً .تيدِ ايي ترف اظ پرػٍّف ،ترا

تِ ٍاؾغِ تطلطاضي اضتثاط تا اػضاي قرثىِ ٍ زٍؾرتاى آًْرا ٍ

ًتيدِ تحميك ولوي (1990ب) هثٌي تط ٍخَز ضاتغِ هثثت تريي

هَاضزي اظ ايي لثيرل ،ػضرَ قرثىِ يرا قرثىِّراي اختوراػي

افعايف هيعاى ؾرطهايِ اختوراػي زض هحريظّراي آهَظقري ترا

هَخَز زض گطٍُ ٍ يا حتي ذاضج اظ آى هيقًَس ،هوىي اؾرت

افعايف زؾتاٍضزّاي تحهيلي فطاگيطاى ًاّوطاؾتاؾت.

تِ تؿياضي اظ ذَاؾتِّاً ،ظطّا ٍ ًياظّاي افطاز ذاضج اظ قثىِ

قاياى شوط اؾت وِ زؾتياتي تِ ايي يافتِ پػٍّكري ترِ ايري

(زاًكدَياى) وِ تط ذرالف ٌّداضّرا ٍ اؾرتاًساضزّاي تؼيريي

هؼٌاؾت وِ ؾطهايِ اختواػي هَخَز زض گرطٍُّراي آهَظقري

قسُ زض زضٍى قثىِ اؾت ،پاؾد هٌاؾة ٍ همتضي ًسٌّرس .اظ

زاًكگاُ للوطٍ پرػٍّف اظ وراضوطز زضًٍري هثثرت ٍ وراضوطز

اييضٍ ،تِ هطٍض تالـ اؾاتيس تِ هٌظَض حفظ ػضَيت ذَز زض

تيطًٍي هٌفي تطذَضزاض اؾت .زض ايي ضاؾتا ،هيتَاى گفرت ورِ

قررثىِ ،اظ عطفرري هوىرري اؾررت تؿررتط ورراّف ضضررايتوٌسي

ػضَيت اؾاتيس ر ترِ ػٌرَاى يره گرطٍُ ّوگري ر زض قرثىِ

زاًكدَياى ر وِ تِ ػٌَاى ًعزيىتطيي ٍ انرليترطيي هراعثراى

اختواػي گطٍُ ٍ حوايت لَي آًْا اظ يىسيگطّ ،ط چٌس هوىي

آًْا هحؿَب هيقًَس ر اظ تحهيل ضا تَؾؼِ زّس ٍ اظ عرطف

اؾت ،هعايا ٍ پياهسّاي هثثتي تطاي آًْا تِ زًثال زاقرتِ تاقرس،

زيگط هوىي اؾت تِ ضٍاج تؿياضي اظ ؾياؾتتاظيّا ٍ خرَّي

اها ّويي حوايتّا ٍ پكتيثاًيّاي اؾاتيس اظ ّورسيگط ،تاػرا

اظ تياػتوازي ٍ ػسم اهٌيت زض گطٍُّاي آهَظقي قَز .لصا اظ

تطٍظ پياهسّا ٍ ّعيٌِّاي هٌفي تطاي افطاز ذراضج اظ قرثىِ ،اظ

ايي حيا تَخِ تِ تَؾؼِ الگَي ضٍاتظ قثىِّراي اختوراػي

خولِ زاًكدَياى ذَاّس قس وِ تياًگط واضوطز تيطًٍري هٌفري

هَخَز زض گطٍُّاي آهَظقي تطاي ًيرل ترِ پياهرسّاي هثثرت

ؾطهايِ اختواػي گطٍُ آهَظقي ذَاّس تَز .اظ ايي حيا ،ايري

حائع اّويت اؾت.

يافتررِ پػٍّكرري تررا زيررسگاُ تررطت (1988؛ )1992 ٍ 1997؛

ػالٍُ تط هغالة يازقسُ ،زض ذهَل ايري يافترِ پػٍّكري

فافچررراهَؽ ٍ هيٌرررتي)1999( 1؛ هاؾررري)1998( 2؛ هاؾررري ٍ

هيتَاى تِ زيسگاُ پَتٌام (ً )2000 ٍ 1993يع اقراضُ ورطز .ترط

اؾَيٌَظا ()1997؛ پَضتؽ1998( 3؛ )1995 ٍ 1997؛ پَضتؽ ٍ

هثٌرراي زيررسگاُ پَتٌررام ،آى ًررَع ؾررطهايِ اختورراػي وررِ زاضاي

ؾٌؿٌثطًط ٍ )1993( 4پَتٌرام (ّ )2000 ٍ 1993وؿَؾرت .اظ

واضوطز زضًٍي هثثت ٍ واضوطز تيطًٍري هٌفري اؾرت ،ؾرطهايِ

زيسگاُ ايي هحمماى ،ؾطهايِ اختوراػي ّوچرَى قوكريطي زٍ

اختواػي پيًَسي ًام زاضز .ؾطهايِ اختواػي پيًَرسي ،آى ًرَع

لثِ اؾت؛ زض حاليورِ هريتَاًرس ذرسهات اضظقروٌسي ترطاي

ؾطهايِاي اؾت ورِ هررتم گرطٍُ ذانري اظ افرطاز ّوگري

اػضاي قثىِ فطاّن آٍضز ،هوىي اؾت تِ ترطٍظ ّعيٌرِّرا يرا

(اؾاتيس) اؾت ٍ ّوچَى يره ًيرطٍي اضتثراعي لرَي ،تاػرا
حوايتّاي قسيس ضٍاىقٌاذتي ٍ اختواػي اػضراي قرثىِ اظ
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يىسيگط هيقَز (واضوطز ر زضًٍي ر هثثت ؾطهايِ اختوراػي).
تا ٍخَز ايي ،زض ايي ًَع ؾطهايِ اختواػيّ ،ويي حوايتّا ٍ
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پكتيثاًيّاي لرَي اػضراي زضٍى قرثىِ ،هريتَاًرس هَخرة

الگَّاي ضٍاتظ اختوراػي ٍ ؾراظهاًي هَخرَز زض زاًكرگاُ ٍ

تؿياضي اظ پياهسّا ٍ واضوطزّراي هٌفري ترطٍىگطٍّري (ترطاي

گطٍُّاي آهَظقي ٍ ّوچٌيي تَؾؼِ خَّي اظ اػتواز ،اعويٌاى،

اػضاي ذاضج اظ قثىِ) قَز ورِ اظ خولرِ آًْرا هريترَاى ترِ

اهٌيت ٍ ٍفازاضي ،قرطايظ تغييرط ٍ تَؾرؼِ ؾرطهايِ اختوراػي

هحطٍم قسى اػضاي ذاضج اظ قرثىِ (زاًكردَياى) اظ تطذري

پيًَسي 2تا واضوطز تيطًٍي هٌفي تِ ؾطهايِ اختواػي پلظًٌرسُ

3

هعاياي تحت وٌتطل اػضاي زضٍى قثىِ (اؾراتيس) اقراضُ ورطز

ٍ حتي اضتثاعي 4ضا ايداز ًوايس؛ چطا وِ اظ ايي عطيك (تَؾرؼِ

(پَضتؽ.)1998 ،

قثىِّاي اختواػي) ّن تِ تثسيل ؾطهايِ اختواػي تا وراضوطز

تا ًظط تِ زيسگاُ فَقالصوط ٍ تا تَخِ تِ ًتيدِ ايي پرػٍّف

تيطًٍي هٌفي تِ ؾطهايِ اختواػي تا واضوطز تيطًٍي هثثت ووه

هثٌي تط واضوطز تيطًٍري هٌفري ؾرطهايِ اختوراػي گرطٍُّراي

ذَاٌّس وطز ٍ ّن تِ تَؾؼِ تؿتط هٌاؾة تطاي افعايف هيرعاى

آهَظقي للوطٍ پػٍّف ،هيتَاى گفتٍ ،خَز پيًَسّاي لرَي

ضضايتوٌسي زاًكدَياى تَخِ ذَاّس قس.

اختواػي تيي اؾاتيس ،آًْا ضا هلعم تِ ترطٍظ ضفتاضّراي ذانري

زض تطضؾي ضاتغِ ّوعهاًي ًَع ؾاذتاض ؾراظهاًي زاًكرگاُ ٍ

ًوَزُ اؾت وِ زيگط اػضراي قرثىِ اظ آًْرا اًتظراض زاضًرس .اظ

ؾطهايِ اختواػي گرطٍُّراي آهَظقري ترا ضضرايت تحهريلي

اييضٍ ،هوىي اؾت تِ گًَِاي ضفتاض وٌٌس ورِ ًرِ تٌْرا فضراي

زاًكدَياى ،ايي ًتيدِ حانل قس ورِ ًرَع ؾراذتاض ؾراظهاًي

ذاضج اظ قثىِ ضا تِ ؾوت فضراي هٌفري ؾرَق زٌّرس ،تلىرِ

زاًكگاُ ٍ ؾطهايِ اختوراػي گرطٍُّراي آهَظقري ظهراًي ورِ

هوىي اؾت تِ تطٍظ ّعيٌِّا ٍ پياهسّايي تطاي افطاز ذراضج اظ

ّوعهاى تا ّوسيگط تطضؾي هيقًَس ،پيفتيٌيوٌٌسُ هؼٌرازاضي

قثىِ اظ خولِ واّف هيعاى ضضايتوٌسي زاًكدَياى ًيع هٌدرط

تطاي ضضايت تحهيلي زاًكدَياى ّؿتٌس؛ تِ ايري تطتيرة ورِ

قًَس .زض ّويي ضاؾتا ،هيترَاى ترِ ًظرط اُلؿُريً )1982( 1يرع

ترريي ًررَع ؾرراذتاض ؾرراظهاًي تَاًاؾرراظ ٍ ضضررايت تحهرريلي

اقاضُ ًوَزٍ .ي هغطح هيوٌرس ورِ تطذري اظ گرطٍُّرا ترطاي

زاًكدَياى ضاتغِ هثثت ٍ تريي ؾراذتاض ؾراظهاًي تاظزاضًرسُ ٍ

زؾتياتي تِ اّسافكاى حاضطًس ّعيٌِّايي ضا تِ افطاز غيط ػضَ

ؾطهايِ اختواػي گرطٍُّراي آهَظقري ترا ضضرايت تحهريلي

تحويل وٌٌس وِ ايري اهرط ترِ هرطٍض هَخرة ترطٍظ پياهرسّاي

زاًكدَياى ضاتغِ هٌفري هؼٌرازاضي ٍخرَز زاضز .زض تَضريح ٍ

غيطلاتل لثَل تطاي آًْا هيگطززٍ ،ضؼيتي وِ ّناوٌَى تِ ًظرط

تثييي ايي يافتِ پػٍّكي هيتَاى گفت ،ترط ذرالف ًتيدرِ زٍ

هيضؾس زض للوطٍ ايي پػٍّف پسيس آهسُ اؾت.

فطضيِ لثل وِ ّط يره اظ اًرَاع ؾراذتاض ؾراظهاًي ٍ ؾرطهايِ

زض هدوررَع هرريتررَاى گفررت ،ؾررطهايِ اختورراػي يىرري اظ

اختورراػي تررِ تٌْررايي تررا همررساض تترراي -0/52 ٍ -0/52 ،0/42

قاذمّاي هْرن ترطاي تمرا ٍ زٍام ّرط ؾيؿرتوي ،اظ خولرِ

زاضاي لررسضت پرريفتيٌرريوٌٌررسگي هؼٌررازاضي تررطاي ضضررايت

گطٍُّاي آهَظقي اؾت .تا ٍخَز ايي  ،زض ايي پرػٍّف ايري

تحهيلي زاًكدَياى تَزًرس ،زض ايري هطحلرِ اظ پرػٍّف ايري

يافتِ حانل قس وِ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي زاضاي

ًتيدِ حانل قس وِ ظهاًي وِ زٍ هتغيط ًَع ؾاذتاض ؾراظهاًي

واضوطز تيطًٍي هٌفي اؾرت .لرصا ترا تَخرِ ترِ اّويرت ًمرف

ٍ ؾطهايِ اختواػي ّوعهاى تا ّن تطضؾي هيقرًَسّ ،رط چٌرس

ّوثؿررتگي اختورراػي زض ضقررس ،هَفميررت ٍ تَؾررؼِ پايررساض

ّوچٌاى زاضاي تَاى پيفتيٌيگٌٌسگي هؼٌازاضي تطاي ضضرايت

ؾيؿتنّاي اختواػي (گطٍُّاي آهَظقي) ،هسيطاى ٍ هؿؤٍالى

تحهيلي زاًكدَياى ّؿتٌس ،اها تَاى ّرط يره اظ آًْرا تحرت

آهَظقري تايرس اظ عطيرك انرالح ٍ تغييرط تطذري ػٌانرط يرا

تأثيط ٍيػگي ٍ ويفيت هتغيط زيگط لرطاض هريگيرطز .ترِ ػثراضت

ظيطؾاذتّاي اؾاؾي زاًكگاُ هاًٌس تؿْيل تطذري لرَاًيي ٍ
فطايٌسّاي ؾررت ٍ تؼضراً زؾرت ٍ پراگيط ،انرالح ٍ تغييرط

2

اؾت.
3

Olson

1

تياًگط ضٍاتظ تيي گطٍُّاي ًؿثتاً ّوگي ( هاًٌس يه گطٍُ هصّثي ،لَهي ٍ )...

4

هكتول تط افطاز هتؼسزي تا ذاؾتگاُّاي هتفاٍت (گطٍُّاي ًاّوگي) اؾت.
تِ ضٍاتظ افطاز ٍ گطٍُّا تِ نَضت افمي ٍ ػوَزي اقاضُ زاضز.

تطضؾي ضاتغِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي زاًكگاُ ٍ ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي تا ضضايت تحهيلي زاًكدَياى زاًكگاُ قيطاظ
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زيگط ،ظهاًي وِ زٍ هتغيط ؾاذتاض ؾاظهاًي ٍ ؾطهايِ اختوراػي

زاًكگاُ ،قايؿتِ اؾرت هرسيطاى ٍ زؾرتاًرسضواضاى آهَظقري

ّوعهاى تا ّن تطضؾي هيقًَس ،اثط ٍ تَاى پريفتيٌريوٌٌرسگي

تالـ ًوايٌس تا تَؾؼِ ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي غالة زض زاًكرگاُ

آًْا تطاي ضضايت تحهيلي واّف هريياترس .الثترِ ،ايري ترأثيط

ٍ تْثَز ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي ،قطايظ ٍ فضراي

تطاي ؾطهايِ اختواػي ٌّگاهي وِ زض تؼاهل ترا اًرَاع ؾراذتاض

حاون تط زاًكگاُ ضا تِگًَِاي تغييط زٌّس وِ ظهيٌِؾاظ اضتمراي

ؾاظهاًي تِ ذهَل ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ لطاض هيگيرطز،

ضضايت تحهيلي زاًكدَياى گطزز.

تيكتط اؾت .اظ ػلل احتوالي چٌيي ًتيدِاي هيترَاى ترِ غلثرِ
ٍيػگيّاي ؾاذتاض ؾاظهاًي تَاًاؾاظ زاًكگاُ تط واضوطز هٌفري

مىابغ

ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي اقاضُ وطز .هتماتالً همساضي

اوثطي ،اهييً .)1383( .مف ؾرطهايِ اختوراػي زض هكراضوت،

اظ تَاى هثثت ؾراذتاض تَاًاؾراظ ًيرع زض پريفتيٌري ضضرايت-

تطضؾي تاثيط ؾطهايِ اختواػي تط هكراضوت ؾياؾري ر

تحهيلي زاًكدَياى ،زض ًتيدِ غلثرِ ترط تركري اظ تراض هٌفري

اختواػي ،زاًكىسُ ػلَم اختواػي ،زاًكگاُ تْطاى.

ؾطهايِ اختواػي گطٍُّاي آهَظقي ،واؾتِ هيقَز.
قاياى شوط اؾت ًتيدِ ايي ترف اظ پػٍّف ترا يافترِّراي
ػلَي ( )1380هثٌري ترط ٍخرَز ضاتغرِ هؼٌرازاض تريي ؾرطهايِ
اختواػي تا واّف ّعيٌِّاي هسيطيتي ًظيرط وٌترطل ٍ ًظراضت
ضؾوي ،ضايعًيّاي هسيطيتي ،وٌسيّاي ًاقي اظ ؾيؿرتنّراي

اهيطوافي ،هْسي« .)1380( .اػتواز اختوراػي ٍ ػَاهرل هرؤثط
تط آى»ً ،وايِ پػٍّكي ،ؾال پرٌدن ،ـ  ،18ل 10ر
.42
ترراخثرف ،ويرراى« .)1384( .ؾررطهايِ اختورراػي ٍ ؾياؾررت
اختواػي» ،ضفاُ اختواػي ،ؾال ؾَم ،ـ.10

تَضٍوطاتيه ٍ لليپرَض ٍ ّوىراضاى ( )1387هثٌري ترط ٍخرَز

تررطنظازُ ،خؼفررط؛ هحتررطم ،هؼهررَهِ« .)1390( .تررسٍيي ٍ

ضاتغِ تيي ويفيرت ؾرطهايِ اختوراػي ترا هؤلفرِّراي ؾراذتاض

اػتثاضيراتي الگرَيي يىَاضچرِ اظ ؾرطهايِ اختوراػي ٍ

ؾاظهاًي ر اضظـّاً ،گطـّا ،تؼْرسات ،هكراضوت ٍ اػتوراز

پياهسّاي آى» ،پػٍّف ّاي هرسيطيت اًتظراهي ،ؾرال

هَخرَز زض ؾيؿرتن ر ّوؿرَ ٍ ترا گرعاضـ پػٍّكري ولوري

ّفتن ،قواضُ ؾَم ،نم.443-434

( )1990هثٌي تط ٍخَز ضاتغِ هؼٌازاض تيي ؾطهايِ اختوراػي ترا
ويفيت ٍ ؾاذتاض الگَي ضٍاتظ اختواػي ّنضاؾتاؾت.
زض ًْايت هيتَاى گفت ،اگط چِ زض ايي پػٍّف ايي ًتيدرِ

قداػي تاغيٌي ،هحورس هْرسي ٍ ّوىراضاى  .)1387(.هثراًي
هفْررَهي ؾررطهايِي اختورراػي ،تْررطاى :پػٍّكررىسُ
هغالؼات فطٌّگي ٍ اختواػي.

حانل قس ورِ اًرَاع ؾراذتاض ؾراظهاًي ٍ ّوچٌريي ،ؾرطهايِ

ناتًَچي ،ضضاّ ،ازٍي ٍ فطيرسُ ،هظفرطي ،ؾريس اهيطاحورس.

اختواػي تِ تٌْايي زاضاي تَاى پيفتيٌيوٌٌسگي هؼٌرازاض ترطاي

(« .)1386تثييي ؾاذتاض ؾاظهاًي ؾاظهاى تطتيت تسًي

ضضررايت تحهرريلي زاًكرردَياى ّؿررتٌس ،اهررا ورراّف تررَاى

وكَض» ،ػلَم حطوتري ٍ ٍضظـ ،خلرس اٍل ،قرن ،13

پيفتيٌيوٌٌسگي اًَاع ؾاذتاض ؾاظهاًي ٍ تِ ذهَل ؾرطهايِ

تْاض ٍ تاتؿتاى ،نم  137ر .144

اختواػي ٌّگاهيوِ ّوعهاى تا ّوسيگط تطضؾي هيقرًَس ،زال
تط تأثيط آقىاض ويفيت ًَع ؾاذتاض ؾاظهاًي ،ترِ ٍيرػُ ؾراذتاض

ػلَي ،تاتهً« .)1380( .مف ؾرطهايِ اختوراػي زض تَؾرؼِ»،
هاٌّاهِ تستيط ،ـ.116

تَاًاؾاظ تط هاّيت ٍ ويفيت ؾطهايِ اختواػي گطٍُّا ٍ هتماتالً

فاضؾرريداًي ،حؿرري .)1386( .وررالؼ خْرراًي ؾرراظهاىّررا ٍ

تأثيط ؾطهايِ اختوراػي ترط اًرَاع ؾراذتاض ؾراظهاًي اؾرت .اظ

هررسيطيت ويفيررت خرراهغ ،تْررطاى :هطوررع آهررَظـ ٍ

اييضٍ ،تا ًظط ترِ هؿرؤٍليت ذغيرط زاًكرگاُّرا ٍ ّوچٌريي،

تحميمات نٌؼتي ايطاى.

گطٍُّاي آهَظقري زض تحمرك اّرساف آهَظقري ٍ پػٍّكري

لليپَض ،ضحوتاهلل ،هسَّقري ،هْرطزاز ٍ خؼفطيراىٍ ،حيرس.
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 «تحليل ضاتغِ ٍ تأثيط ؾرطهايِ اختوراػي ترط.)1387(
، ؾرال قكرن. فطٌّگ هرسيطيت،«واضآفطيٌي ؾاظهاًي
.129  ر111  نم، تْاض ٍ تاتؿتاى،قواضُ ّفسّن
ِ «ًظرراضت ّوگرراًي ٍ ؾررطهاي.)1389( . اوثررط،ُورراظنظاز

ِ ًظرراضت ّوگرراًي قررْطًٍسي ٍ تَؾررؼ،»اختورراػي
، فطٌّرگ نرثا: تْرطاى،)ؾاظهاًي (هدوَػرِ همراالت
.170  ر153 نم
.)1388( . هحوسهْررسي، احوسضضررا ٍ ػليطحيورري،وؿررطايي
«تطضؾري ضاتغرِ تريي ؾراذتاض ؾراظهاًي ٍ اثطتركري
اضتثاعات زض ؾراظهاى تاظًكؿرتگي وكرَضي اظ هٌظرط
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