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 چکیذُ

بزرسی تاثیز عضَیت در تطکل ّاای رٍساتایی باز ساطح سازهایِ      حاضز با ّذف کلی  هقایسِ ای –تحلیلی تحقیق 

ًفاز اس  سًااى رٍساتایی در     5000اًجام ضذُ است. جاهعِ آهااری تحقیاق را    اجتواعی ٍ کیفیت سًذگی سًاى رٍستایی

ُ تطکیل  بِ  ًفز تعییي ضذ. 380دادًذ. با استفادُ اس جذٍل بارتلت حجن ًوًَِ ضْزستاى کٌگاٍر ٍاقع در استاى کزهاًطا

ِ گیزی اس رٍش ًوًَِ  هحاسبات آهاری تَصیفیتحلیل دادُ ّا با استفادُ اس  استفادُ ضذ. سادُگیزی تصادفی هٌظَر ًوًَ

سازهایِ اجتوااعی باا     هستقل، تحلیل هقایساِ ای ٍضاعیت   t)آسهَى  ٍ استٌباطی )فزاٍاًی، درصذ، هیاًگیي، ًوا ٍ ...(

تحقیق سطح سازهایِ اجتوااعی سًااى     یّابز اساس یافتِ ٍیتٌی( اًجام ضذ. یَهاى ٍ آسهَى ISDM استفادُ اس هعیار

درصذ بیي سطح سزهایِ اجتوااعی ٍ کیفیات    5 سطحداری در اختالف هعٌی رٍستایی هَرد هطالعِ در حذ هتَسط بَد.

یافتِ ّا بیاًگز ایي ًتایج بَد کِ بْا دادى بِ سًاذگی ٍ   .تایی ٍجَد داضتسًذگی سًاى عضَ ٍ غیز عضَ تطکل ّای رٍس

ی ًسبت بِ دیگاز هَلفاِ ّاای سازهایِ اجتوااعی اس      یظزفیت پذیزش تفاٍت ّا در هیاى سًاى عضَ تطکل ّای رٍستا

 .ی بزخَردار بَددر حالی کِ در بیي سًاى غیز عضَ پیًَذ ّای کاری اس هیاًیگي بیطتز .هیاًگیي بیطتزی بزخَردار بَد

 

 .ّای رٍستایی، سًاى رٍستائیسزهایِ اجتواعی، کیفیت سًذگی، تطکل ی:کلیذ کلوات

                                                
*
                                                      Email:far304@yahoo.com            09183395753 ًَیغٌسُ هغئَل:  
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 هقذهِ(1

ٍخَز عزهبیِ اختوبػی زر خَاهغ کؾبٍرسی یکی اس ػَاهل کلیسی تَعؼِ پبیسار رٍعتبیی 

گبًِ ثسٍى زعتیبثی ثِ حس هغلَثی اس ایي عزهبیِ ّیچ کسام اس اثؼبز عِ ؽَز.هحغَة هی

لذا  عَر کبهل هحقق ًرَاّس ؽس.هحیغی پبیساری تَعؼِ ثِ -اقتقبزی، اختوبػی ٍ سیغت 

ٍیضُ تَعؼِ پبیسار کؾبٍرسی ٍ رٍعتبیی  تَخِ ثِ ایي هَضَع هْن زر هجبحث تَعؼِ پبیسار، ثِ

کؾَرّبی زر حبل تَعؼِ ٍ ثِ عجغ آى  اس عزفی هغبلؼبت کیفیت سًسگی زر حبیش اّویت اعت.

(. هغبلؼبت کیفیت سًسگی 1389ى ثِ عَر قبثل تَخْی کویبة ّغتٌس )پَرعبّزی،زر ایزا

هیتَاًس ثِ ؽٌبعبیی ًَاحی هغألِ زار، ػلل ًبرضبیتی هززم اس ؽزایظ سًسگی، اٍلَیت ّبی 

خوؼیتی ثز کیفیت سًسگی ٍ پبیؼ ٍ ارسیبثی  -ؽْزًٍساى زر سًسگی، تبثیز فبکتَرّبی اختوبػی

ِ کیفیت سًسگی کوك کٌس. زر ایي راعتب عبًتَط ٍ هبرتیٌش اؽبرُ ّب زر سهیٌکبرایی عیبعت

هی کٌٌس کِ هؾبرکت اختوبع هحلی زر هغبلؼبت کیفیت سًسگی هی تَاًس پؾتیجبى هْوی ثزای 

 اس (Santos & Martins, 2007). ّب ثبؽسریشیزر ثزًبهِّب ٍ اّساف ثلٌس هست تؼییي عیبعت

ّبی زرعی، عٌدؼ هیشاى تبثیز ػضَیت زر تؾکلهَضَع هَرز ثحبضز ایي رٍ زر پضٍّؼ 

رٍعتبیی ثز عغح عزهبیِ اختوبػی ٍ کیفیت سًسگی سًبى رٍعتبیی هٌغقِ هَرز هغبلؼِ اعت. 

 عزهبیِ خبیگبُ کٌبر زر آًبى هؾبرکت اّویت ٍ تَعؼِ زر رٍعتبیی سًبى خبیگبُ ثِ تَخِ ثب

 سًسگی کیفیت هیشاى ثب عزهبیِ اس ًَع ایي تٌگبتٌگ ارتجبط ٍ خَاهغ تَعؼِ رًٍس زر اختوبػی

 ثْزُ زر هرتلف هغبلؼبت اعبط ثز رٍعتبی ّبی تؾکل کِ خبیگبّی ٍ سًبى خولِ اس هرتلف افزاز

 ایي ثِ پبعد زًجبل ثِ پضٍّؼ ایي زارًس، رٍعتبیی تَعؼِ ثِ بثیی زعت ٍتغزیغ اػضب ثیؾتز ٍری

عزهبیِ اختوبػی ٍ کیفیت سًسگی کِ آیب ػضَیت زر تؾکل ّبی رٍعتبیی ثز هیشاى  اعت عَال

ّسف کلی ایي پضٍّؼ،  ثزرعی هیشاى تبثیز ػضَیت زر تؾکل ّبی  سًبى رٍعتبیی تبثیزی زارز؟

لذا ثزای زعتیبثی ثِ  رٍعتبیی ثز عغح عزهبیِ اختوبػی ٍ کیفیت سًسگی سًبى رٍعتبیی اعت.

 :ّسف کلی پضٍّؼ، زعتیبثی ثِ اّساف اذتقبفی سیز ضزٍری اعت

 عزهبیِ اختوبػی سًبى ػضَ ٍ غیز ػضَ زر تؾکل ّبی رٍعتبیی. عٌدؼ عغح −

 عٌدؼ هیشاى کیفیت سًسگی سًبى ػضَ ٍ غیز ػضَ زر تؾکل ّبی رٍعتبیی. −
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هقبیغِ هیبًگیي عغح عزهبیِ اختوبػی ٍ کیفیت سًسگی سًبى رٍعتبیی ػضَ ٍ غیز  −

 ػضَ تؾکل ّبی رٍعتبیی.

 ( هباًی ًظزی  2

پذیز خَاهغ رٍعتبیی را ثِ ذَز بل ٍ زر ػیي حبل آعیتسًبى رٍعتبیی ًیوی اس خوؼیت فؼ

زٌّس ٍ ایي زر حبلی اعت کِ ثغیبری اس آًْب ثِ حساقل اهکبًبت سًسگی ٍ اذتقبؿ هی

(، 2005(، ثبال ٍ ؽبرام )2007(، یسَّ )2008)ختیهغبلؼبت تغْیالت رفبّی زعتزعی ًسارًس. 

ًؾبى هیسٌّس کِ سًبى رٍعتبیی ثیؾتز ( 2001) ( ٍ اسکبى ٍ ّوکبراى2000) عیْبى ٍّوکبراى

اس هززاى زر فؼبلیتْبی کؾبٍرسی هؾبرکت زارًس ٍ ًیزٍی کبر افلی ایي فؼبلیتْب را تؾکیل 

ای اعت کِ ثسٍى حضَر آًبى اهکبى هیسٌّس. اهزٍسُ اّویت هؾبرکت سًبى رٍعتبیی ثِ گًَِ

 ؛1383رضبئی، ؛1378ی رٍعتبیی ٍ کؾبٍرسی ًبهوکي اعت )حغیٌی ًیب،زعتیبثی ثِ تَعؼِ

(. ًکتِ قبثل تبهل ایي اعت کِ زر ثیي تؼساز سیبز تحقیقبتی 1388ػلی ثیگی، ٍ 1388سرافؾبًی،

ثِ تبثیز ػضَیت زر هحسٍز کززُ اعت ثِ هیشاى ذیلی  کِ ثِ سًبى رٍعتبیی اذتقبؿ پیسا

ُ ّبی رٍعتبیی زر عغح عزهبیِ اختوبػی ٍ کیفیت سًسگی سًبى رٍعتبیی پززاذتِ ؽستؾکل

ّبی اًغبًی، فیشیکی ٍ راّی ثزای عزهبیِ ثززاریثْزُعزهبیِ اختوبػی ثغتز هٌبعجی ثزای  اعت.

ػٌَاى هٌجؼی  عزهبیِ اختوبػی ثِ (.1387ثٌبی، ؽَز )فسیقهَفقیت یك خبهؼِ هحغَة هی

ثز اعبط زیسگبُ پبل، کیفیت  .(1383گززز )اسکیب ٍ فیزٍآثبزی، خْت کٌؼ خوؼی تلقی هی

رٍاًی ٍ هبزی  -ثِ ػٌَاى هؼیبری ثزای عٌدؼ هیشاى ثزآٍرزُ ؽسى ًیبسّبی رٍحی  ًیشسًسگی 

خبهؼِ تؼزیف گززیسُ ٍ زر ایي سهیٌِ اس کیفیت سًسگی رٍعتبیی ًیش ثِ هفَْم چگًَگی ؽزایظ 

 زر ػضَیت (Pal & et al 2005) . ٍ ٍضؼیت سًسگی ذبًَازُ ّبی رٍعتبیی یبز ؽسُ اعت

 ٍ اسکیب (Cramb, 2004) .ؽَزهیاختوبػی  عزهبیِ افشایؼ هَخت اختوبػی ّبیعبسهبى

اثز  ّبتؼبًٍی اػضبی اختوبػی عزهبیِ عغح کِ رعیسًس ًتیدِ ایي ثِ ،(1383) فیزٍسآثبزی

 کِ اعت هؼتقس (1384) فَکَیبهب  زارز. اػضب هؾبرکت افشایؼ ٍ ثْتز گیزی تقوین ثزهثجتی 

 ٍ تزٍیح ثبػث کِ اعت رعوی غیز ٌّدبر كی اس هلوَعی ًوًَِ ٍ ؽکل اختوبػی عزهبیِ
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 ازافز ثیي گزٍّی ّوکبری  کِ اعت هؼتقس (،1380)پبتٌبم ز.ؽَ هی ًفز چٌس بی زٍ ثیي ّوکبری

 آالًگ تحقیقبت ًتبیح  ز.ؽَهی هتقبثل عَز ثِ رعیسى عجت ،اختوبػی هرتلف ّبیؽکل زر

 عجت ّبتؼبًٍی زر ػضَیت کِ اعت آى گَیبی( 1377) کَثزی ٍ( 2000) پبتٌبم(، 2000)

 اًَاع زر هؾبرکت کِ رعیس ًتیدِ ایي ثِ( 2000) گزٍتبرت .ؽَز هی اختوبػی عزهبیِ افشایؼ

 رٍعتبیی ذبًَارّبی هؼیؾتی ٍ رفبّی ٍضغ ثز هثجتی تبثیزات تَاًس هی ّباًدوي ٍ ّبتؾکل

 ثبًك زاًٌس. هی سًسگی کیفیت افشایؼ را تَعؼِ اًَاع ًْبئی ّسف ّوگبى هقبثل زر .ثبؽس زاؽتِ

فقز، اؽتغبل،  کٌی ریؾِ چَى ّن اثؼبزی زر را اختوبػی تَعؼِ تَعؼِ ثِ ذقَؿ خْبًی،

 زاًس )ثبًكهیػوَهی  ثْساؽت ٍ پزٍرػ ٍ آهَسػ ثِ اختوبػی، زعتزعی اًغدبم

 فبحت ثغیبری اس ثبؽٌس.هی سًسگی کیفیت ثِ ًَػی ؽبذـ ّبؽبذـ ایي توبم (.2004خْبًی،

 ٍ تَعؼِ هفبّین ثٌبثزایي زاًٌس،هی سًسگی کیفیت ؽبذـ ّوبى را اًغبًی تَعؼِ ؽبذـ ًظزاى

 ذبفی گیٍیض اختوبػی عزهبیِ ّب، عزهبیِ هیبى زر .ّغتٌس ًشزیك ّنِ ث ثغیبر سًسگی کیفیت

اعت. اس  گًَبگَى اختوبػی ّبی ؽجکِ زر اٍ خبیگبُ ٍ ارسػ ٍاقغ زر فزز اختوبػی  عزهبیِ زارز.

 کیفیت ی را اسرٍ ثْزُ هیشاى کِ اعت اختوبػی گًَبگَى ّبی ؽجکِ زر فزز خبیگبُّویي عزفی 

 عزهبیِ هفَْم زٍ ارتجبط (. زر ذقَؿ1388 کٌس )ًَغبًی، هی هؾرـ سًسگی هغلَة

 کِ اعت پذیزفتِ فَرت خْبى هرتلف ًقبط زر هتؼسزی تحقیقبت ،سًسگی کیفیت ٍ اختوبػی

 هغبلؼبت خولِ هی ثبؽس. اس افزاز سًسگی کیفیت ٍ اختوبػی عزهبیِ ثیي هثجت راثغِ گَیبی

( 2006) هبریبفزاًکَ(، 1385) هبخسی(، 1385) غفبری(، 1387) ؽبزی علت(، 1387) ساّسی

 ؽزایظ تَاًس هی رٍعتبیی سًبى ّبیتؾکل کزز. اؽبرُ( 2008) ّوکبراى ریکزٍ ٍ ( 2003) پکَتیب

  .ؽًَس تجسیل ثؼسی چٌس ٍ بفتِی ؼِتَع سًبى ثِ ّبآى اػضبی کِ عبسز هْیب ٍ هغبػس ًحَی ثِ را

 سًبى سًسگی کیفیت عجغ ثِ ٍ اختوبػی عزهبیِ افشایؼ عبس سهیٌِ تَاًٌس هی ّبتؾکل ایي

 .ؽًَس رٍعتبیی

   تحقیق رٍش(3

ؽَز ٍ اس ًظز ّسف، ّبی کو ی هحغَة هیایي تحقیق اس ًظز هبّیت اس ًَع پضٍّؼ

خبهؼِ آهبری ایي تحقیق را  اعتفبزُ ؽسُ اعت. هقبیغِ ای –تحلیلی کبرثززی اعت. اس رٍػ 
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ّبی کؾبٍرسی هؾغَل ّغتٌس ٍ کٌگبٍر تؾکیل زازًس کِ ثِ فؼبلیتسًبى رٍعتبیی ؽْزعتبى 

تؼساز ایي افزاز ثز اعبط  .کیلَهتز فبفلِ زارز 10حساقل هحل عکًَت آًْب ثب هزکش ؽْزعتبى 

ًفز  5000، 1390ذززاز هبُ  ؼٌییآذزیي آهبر هسیزیت خْبز کؾبٍرسی ؽْزعتبى کٌگبٍر 

زر ایي تحقیق اس رٍػ ًوًَِ ًفز تؼییي ؽس. 380حدن ًوًَِ ثب اعتفبزُ اس خسٍل ثبرتلت  ثَزًس.

اثشار افلی تحقیق زر هزحلِ هیساًی پزعؾٌبهِ ثَزُ اعت.  اعتفبزُ ؽس. تقبزفی عبزُگیزی 

ای ّبی فززی ٍ حزفِعئَالْبی ثرؼ اٍل را ٍیضگی  :ّبی پزعؾٌبهِ ؽبهل زٍ ثرؼ ثَزعئَال

رٍعتبییبى ٍ ثرؼ زٍم را هقیبط عٌدؼ عغح عزهبیِ اختوبػی ٍ کیفیت سًسگی تؾکیل 

  :ثَزًس اس ػجبرتّبی هَرز ًظز ثزای عٌدؼ عزهبیِ اختوبػی ّب ٍ هقَلِؽبذـ زازًس.

گزایی زر ثبفت اختوبػی، احغبط اػتوبز ٍ اهٌیت اختوبػی، هؾبرکت زر اختوبع هحلی، ػول

ّب، ثْب زازى ثِ پیًَسّبی ّوغبیگی، پیًَسّبی زٍعتی ٍ ذبًَازگی، ظزفیت پذیزػ تفبٍت

ٍ ػلی ( 2000) زر ایي ثرؼ پزعؾٌبهِ اعتبًسارز ثَلي ٍ اًٍیکظ سًسگی ٍ پیًَسّبی کبری.

تؼسیل  سًبى کؾبٍرسّبی ، هجٌبی کبر قزار گزفت ٍ هتٌبعت ثب ٍیضگی(1388) ثیگی ٍ ػلی آثبزی

ثزای عٌدؼ کیفیت سًسگی اس پزعؾٌبهِ  کیفیت سًسگی عبسهبى  ی گززیس.عبسٍ هتٌبعت

گَیِ اعت کِ پظ اس ثِ  70 ؽکل اٍلیِ ی ایي پزعؾٌبهِ ؽبهل ثْساؽت خْبًی اعتفبزُ ؽس.

 کؾَر خْبى ثِ 15گَیِ ی کبّؼ یبفت. ایي اثشار زر ثیؼ اس  61زعت آٍرزى رٍایی ٍپبیبئی ثِ 

(. ثزای 1389ثبؽس )ثلساخی،هی ی هتفبٍت هَرز اعتفبزُثِ سثبى ّبّن سهبى عزاحی ٍ عَر 

ای کِ ثِ کوك آى ثتَاى ثب سًبى رٍعتبیی ارتجبط ثزقزار کزز، رٍایی ظبّزی رعیسى ثِ پزعؾٌبهِ

ّبی هرتلف کؾبٍرسی اعتبى کزهبًؾبُ اس خولِ کبرؽٌبعبى ٍ هحتَای آى تَعظ هسیزاى عبسهبى

ٍ اػضبی ّیبت ػلوی زاًؾکسُ کؾبٍرسی زاًؾگبُ ازارُ کل تزٍیح ٍ آهَسػ کؾبٍرسی اعتبى 

ای اػضبی ّیئت ػلوی گزٍُ رٍاًؾٌبعی زاًؾگبُ راسی هَرز تبییس قزار گزفت، ثِ گًَِ ٍ راسی

ّبی پزعؾٌبهِ، ًظزات افالحی ذَز را اػالم ٍ پظ اس ػویق عئَاالت ٍ گَیِ کِ پظ اس هغبلؼِ

ّبی هغزح ؽسُ، افالحبت ز زیسگبُهقبحجة حضَری ثب ایي افزاز، ثحث ٍ ثزرعی زر هَر

اعتفبزُ ؽس. ثٌبثزایي،  کزًٍجبخپبیبیی پزعؾٌبهِ ثب اعتفبزُ اس ضزیت آلفبی  . ضزٍری اًدبم ؽس

ًغرِ اس پزعؾٌبهِ تَعظ ثرؾی اس خبهؼِ آهبری تحقیق تکویل ؽس ٍ پظ اس زازُ 30تؼساز 
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هیشاى ایي  پزعؾٌبهِ هحبعجِ گززیس.ّب ٍ عئَاالت کزًٍجبخ ثزای گَیِپززاسی، ضزیت آلفبی

خوغ پظ اس . زعت آهسثِ 0/ 81کٌس، ضزیت کِ زر افل، هیشاى پبیبیی اثشار را هؾرـ هی

. ػولیبت کسگذاری، اعترزاج اعالػبت ٍ اًتقبل آًْب ثز رٍی رایبًِ فَرت پذیزفت ،ّبزازُآٍری 

ٍ  ی، زرفس، هیبًگیي، ًوب ٍ ...()فزاٍاً پززاسی، هحبعجبت آهبری تَفیفیٌس زازُیفزآ ثِ هٌظَر

 هغتقل، تحلیل هقبیغِ ای ٍضؼیت عزهبیِ اختوبػی ثب اعتفبزُ اس هؼیبر t)آسهَى  اعتٌجبعی

ISDM  ٍ ثب هقبیغِ زیسگبُ سًبى ػضَ ٍ غیز ػضَ تؾکل ّبی رٍعتبی ًغجت ثِ کیفیت سًسگی

  ًدبم گززیس.ا  SPSSwin15 ثب اعتفبزُ اس ثزًبهِ ى ٍایتٌی(،یَهباعتفبزُ اس آسهَى 

 ی تحقیقّاافتِ(ی4

عَاز یب عَازی زر حس ثی  یزرفس سًبى رٍعتبی 60 ،1ؽوبرُ خسٍل  یّبثز اعبط یبفتِ

پزاکٌؼ عٌی سًبى رٍعتبئی هَرز هغبلؼِ گَیبی آى اعت کِ قزیت ثِ . ذَاًسى ًَؽتي زارًس

 .عبل زارًس   40تب 30زرفس آًبى، زر هحسٍزُ عٌی زر حس  48

 

 تَسیع فزاٍاًی پاسخگَیاى بز حسب سَاد   (:1) ضوارُ جذٍل

 هتغیز عغح هتغیز زرفس ٭فزاٍاًی زرفس تدوؼی

  ثی عَاز 22/36 137 22/36

 

 عَاز

 زر حس ذَاًسى ٍ ًَؽتي 38/10 40 59/46

 زیپلن 19/47 179 79/93

 ثبالتز اس زیپلن 21/6 24 100

 خوغ 100 380 -

  عي زرفس ٭٭فزاٍاًی زرفس تدوؼی

 

 عي

 30کوتزاس  42/18 70 42/18

78/65 180 36/47 30- 40 

3/86 78 52/20 40- 50 

 50ثبالتز اس  7/13 52 100

 - 100 380 خوغ

 عبل  40 -30 هس ٭٭زیپلن   :هس٭    1391تحقیق،  ّبی هیساًییبفتِ :هبذذ

 

ّب ایي هؤلفِ زّس.ّبی عزهبیِ اختوبػی را ًؾبى هیٍضؼیت هَخَز هؤلفِ، 2 خسٍل ؽوبرُ
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گزایی زر ثبفت اختوبػی، ؽبهل احغبط اهٌیت ٍ اػتوبز، هؾبرکت زر اختوبػبت هحلی، ػول

ّب، پیًَسّبی کبری ٍ پیًَسّبی ّوغبیگی، زٍعتی ٍ رٍاثظ ذبًَازگی، ظزفیت پذیزػ تفبٍت

-یعَال ه 70 کبر گزفتِ ؽسُ زر ایي پضٍّؼ ؽبهلِ پزعؾٌبهِ ث . ثْب زازى ثِ سًسگی ّغتٌس

هتغیز افلی عبسًسُ عزهبیِ  8 عَال زر هدوَع ثب اعتفبزُ اس کلیس پزعؾٌبهِ 70 ثبؽس کِ ایي

ى ثِ ززا ّبی هرتلف عزهبیِ اختوبػی، هیشاى ثْباس ثیي هؤلفِ .اختوبػی را ؽکل هی زّس

ّب عزهبیِ اختوبػی زر ثیي سًبى رٍعتبیی ػضَ ّب ثیؼ اس عبیز هؤلفِسًسگی ٍ پذیزػ تفبٍت

کِ هَلفِ پیًَس کبری ٍ رٍاثظ ّوغبیگی زر هقبیغِ ثب زیگز هؤلفِزرحبلی ٍخَز زارز. ّبتؾکل

  ثبؽس.ّبی عزهبیِ اختوبػی زر ثیي سًبى رٍعتبئی غیز ػضَ اس هیشاى ثیؾتزی ثزذَرزار هی

 

دٌّذُ سزهایِ اجتواعی سًاى عضَ ٍ غیز عضَتطکل ّای ّای ضکلٍضعیت هَجَد هؤلفِ (:2ضوارُ ) جذٍل

 رٍستایی

 ّبهؤلفِ
 غیز ػضَ ػضَ

 اٍلَیت هؼیبراًحزاف هیبًگیي  اٍلَیت هؼیبراًحزاف هیبًگیي 

 5 93/0 14/3 1 93/0 73/3 ثْب زازى ثِ سًسگی

 7 09/1 46/2 2 96/0 53/3 ظزفیت پذیزػ تفبٍت ّب

 6 05/1 87/2 3 97/0 84/3 گزایی زر ثبفت اختوبػیػول

 4 06/1 24/3 4 96/0 24/3 احغبط اهٌیت ٍ اػتوبز

 3 04/1 33/3 5 03/1 68/2 هؾبرکت زر اختوبػبت هحلی 

 2 08/1 81/3 6 08/1 08/2 رٍاثظ ّوغبیگی

 1 97/0 88/3 7 01/1 76/2 پیًَس ّبی کبری

ٍاثظ ذبًَازگی  8 03/1 38/2 8 06/1 71/2 زٍعتی ٍ ر

     1391تحقیق،  ّبی هیساًییبفتِ :هبذذ         

 

ٍ کیفیت سًسگی سًبى رٍعتبیی هَرز   اختوبػیعغح عزهبیِ  ثزرعی ٍضؼیتثِ هٌظَر 

  ISDMهؼیبر اس هیبًگیي یب هؼیبر ّب، ثز اعبط فبفلِ اًحزافهغبلؼِ، پظ اس خوغ خجزی گَیِ

 (. 2007اعتفبز ؽس )گٌگبّبرپب ٍ ّوکبراى، 

 

 D<M-1/2SD :ًبهغلَةزر عغح  
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 M-1/2SD ≤D≤ M+1/2SD :ًغجتب هغلَةزر عغح 

 D> M+1/2SD :هغلَةزر عغح 

 

 تَسیع فزاٍاًی هیشاى سزهایِ اجتواعی سًاى عضَ ٍ غیز عضَ  (:3ضوارُ ) جذٍل

 ػضَ غیز ػضَ

 زرفستدوؼی زرفس فزاٍاًی زرفستدوؼی زرفس فزاٍاًی عغح عزهبیِ اختوبػی

 72/32 72/32 72 75/13 75/13 22 کن

 9/85 18/53 117 87/51 12/38 61 هتَعظ

 100 09/14 31 100 13/48 77 سیبز

 - 100 220 - 100 160 خوغ

     1391تحقیق،  ّبی هیساًییبفتِ :هبذذ         

 

زرفس سًبى ػضَ تؾکل ّبی رٍعتبیی اس  48 ثِ  ًشزیكگَیبی آى اعت کِ   3ًتبیح خسٍل 

زرفس سًبى غیز ػضَ اس  14 ثزذَرزار ّغتٌس. زر حبلی کِ تٌْب  ثبالییعزهبیِ اختوبػی زر حس 

چٌیي ًتیدِ گزفت کِ سًبًی اس ًتبیح هی تَاى ، ثبؽٌسثزذَرزار هی ثبال عزهبیِ اختوبػی زر حس 

  .کِ ػضَ تؾکل ّبی رٍعتبیی ّغتٌس اس هیشاى عزهبیِ اختوبػی ثیؾتزی ثزذَرزار هی ثبؽٌس

 

 رٍستایی ّایتَصیف سطح کیفیت سًذگی سًاى عضَ ٍ غیز عضَ تطکل  (:4ضوارُ )جذٍل 

 غیز ػضَ ػضَ

 زرفستدوؼی زرفس فزاٍاًی زرفستدوؼی زرفس فزاٍاًی هیشاى کیفیت سًسگی

 72/32 72/32 72 57/11 62/15 25 کن

 62/83 9/50 112 46/59 62/40 65 هتَعظ

 100 36/16 36 100 75/43 70 سیبز

 - 100 220 - 100 160 خوغ

     1391تحقیق،  ّبی هیساًییبفتِ :هبذذ                

 

زرفس  43 ثِ  ًشزیكاى کیفیت سًسگی سًبى ػضَ ٍ غیز ػضَ گَیبی آى اعت کِ شثزرعی هی

زرفس اس  16 سًبى ػضَ اس کیفیت سًسگی زر حس ثبال ٍ سیبز ثزذَرزار ّغتٌس. زر حبلی کِ تٌْب 
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ؾٌبهِ ثِ عبذتبر پزع سًبى غیز ػضَ اس کیفیت سًسگی زر حس ثبال ٍ سیبز ثزذَرزار هی ثبؽٌس.

هیشاى عزهبیِ اختوبػی ٍ کیفیت سًسگی  یاؽکلی هی ثبؽس کِ ثب اعتفبزُ اس هتغیز ّبی فبفلِ

هغتقل هیبًگیي عزهبیِ اختوبػی ٍ کیفیت  t ثِ ّویي زلیل ثب اعتفبزُ اس آسهَى را هی عٌدس.

عت ًتبیح گَیب آى ا .سًسگی سًبى ػضَ ٍ غیز ػضَ تؾکل ّبی رٍعتبیی هَرز ثزرعی قزار گزفت

زاری زر عغح پٌح زرفس ثیي هیبًگیي گزٍُ ػضَ ٍ غیزػضَ هذکَر اس ًظز کِ اذتالف هؼٌی

  .عزهبیِ اختوبػی  ٍ کیفیت سًسگی ٍخَز زارز

 

 هقایسِ هیاًگیي سطح سزهایِ اجتواعی سًاى عضَ ٍغیز عضَ تطکل ّای رٍستایی (:5ضوارُ )جذٍل 

 .Sig هؼیبراًحزاف هیبًگیي    هتغیز هَرز هغبلؼِ

 عزهبیِ اختوبػی
 46/15 17/52 ػضَ

 ٭
 45/12 21/45 غیزػضَ

50/5≥ 
٭

 μ
 

 

 هقایسِ هیاًگیي هیشاى کیفیت سًذگی سًاى عضَ غیز عضَ تطکل ّای رٍستایی (:6ضوارُ ) جذٍل

 .Sig هؼیبراًحزاف هیبًگیي  هتغیز هَرز هغبلؼِ

 کیفیت سًسگی
 14/21 14/38 ػضَ

 ٭
 24/18 51/32 غیزػضَ

 μ ٭ ≤50/5

 

سًبى ػضَ ٍ غیز ػضَ تؾکل ّبی رٍعتبی ًغجت  هیبًگیيًتبیح حبفل اس هقبیغِ  7خسٍل 

    ًؾبى هی زّس.ى ٍیتٌی بهیَثب اعتفبزُ اس آسهَى ثِ کیفیت سًسگی را 
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 هقایسِ دیذگاُ سًاى عضَ ٍ غیز عضَ تطکل ّای رٍستای ًسبت بِ کیفیت سًذگی  (:7ضوارُ )جذٍل 

 هغبلؼِگزٍُ ّبی هَرز 

 کیفیت سًسگی
Sig U 

 سًبى غیز ػضَ سًبى ػضَ 

 هیبًگیي رتجِ ای هیبًگیي رتجِ ای

 ٍخَز آراهؼ ذبعز زر سًسگی 46/62 40/49 22/3 *033/0

 ارسػ قبئل ثَزى ثزای افزاز ذبًَازُ 7/60 53 29/2 531/0

 احغبط رضبیتوٌسی اس اًدبم اهَر رٍسهزُ 34/63 5/49 434/3 180/0

 اثزاس هحجت ثِ اعزافیبى 3/54 7/55 134/0 935/0

 ؽزکت زر هزاعوبت خوؼی 56/61 07/51 289/0 318/0

 کوك ثِ اًدوٌْبی ذیزِی 86/54 29/50 303/0 860/0

 آهَسػ زر راعتبی ًیبسهٌسی ّبی سًسگی 38/67 2/50 101/2 *018/0

 اذتقبؿ عبػبتی اس رٍس ثِ اهَر ؽرقی 6/67 7/47 131/3 *037/0

 رضبیتوٌسی اس خبیگبُ اختوبػی ًغجت ثِ عغح تَاًوٌسیْبی فززی 44 6/39 715/11 120/0

 عبسگبری ثب ؽزایظ هبزی هَخَز 8/41 6/50 040/4 087/0

 ارتجبط ثب ثغتگبى 3/60 6/57 85/2 240/0

 ؽزکت زر کالعْبی آهَسؽی ثِ هٌظَر ارتقبء عغح هْبرتْبی فززی 46/62 40/48 22/5 *012/0

 احغبط هغئَلیت ثیؾتز زر سًسگی هؾتزک ًغجت ثِ ّوغز 7/60 55 29/2 531/0

 اٍلَیت ثٌسی زر ثَزخِ ثٌسی زرآهس ذبًَار 34/63 5/52 434/3 180/0

 هزاخؼِ ثِ پشؽك ثزای تغت عالهتی ثِ عَر هزتت 3/54 7/55 134/0 935/0

 ارتجبط ٍ زیس ٍ ثبسزیس هٌظن اس  ثغتگبى 3/54 7/51 134/1 435/0

     1391تحقیق،  ّبی هیساًییبفتِ :هبذذ

 

 ییًتبیح گَیبی آى اعت کِ ثیي زیسگبُ سًبى رٍعتبیی ػضَ ٍ غیز ػضَ ًغجت ثِ هَلفِ ّب

هبًٌس؛ ٍخَز آراهؼ ذبعز زر سًسگی،  آهَسػ زر راعتبی ًیبسهٌسی ّبی سًسگی، اذتقبؿ 

عبػبتی اس رٍس ثِ اهَر ؽرقی ٍ ؽزکت زر کالعْبی آهَسؽی ثِ هٌظَر ارتقبء عغح هْبرتْبی 

 هؼٌی زاری ٍخَز زارز.  اذتالف ،فززی

 گیزیًتیجِ(5

عَاز ٍ یب عَازی زر عغح اثتسایی ّغتٌس. اکثز افزاز هَرز هغبلؼِ زارای عي ًغجتب  ثبال، ثی

ثبؽس ٍ اس ّبی فززی رٍعتبییبى زر هٌغقِ هَرز هغبلؼِ هیتزیي هؤلفِّبی ثیبى ؽسُ هْنٍیضگی
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ػٌَاى هَاًؼی زر ثزاثز  تَاى آًْب را ثِّب ثبثت ٍ تغییزًبپذیز ّغتٌس، هیآًدبیی کِ ایي ٍیضگی

زاًغت کِ ثبػث ایدبز ًَػی هقبٍهت زر ثزاثز  ّبی تَعؼِ رٍعتبیی ٍ کؾبٍرسیپذیزػ ثزًبهِ

ثزای کبّؼ ایي هقبٍهت ثبیس ثب زیسی عیغتوی ثِ هغئلِ پذیزػ  ؽَز.ّب هیپذیزػ ایي ثزًبهِ

ًگبُ کزز ٍ ثِ عوت فبکتَرّبی هؤثز ٍ تغییزپذیز هبًٌس عزهبیِ اختوبػی حزکت ًوَز 

َرز هغبلؼِ زر ؽْزعتبى کٌگبٍر عزهبیِ اختوبػی زر ثیي سًبى رٍعتبئی ه(. 1384،)فیزٍسخبیی

ثب ایي تفبٍت کِ سًبى ػضَ تؾکل ّبی . ثبؽسهی ًغجتب هغلَة ٍ هتَعظعَر کلی زر حس  ثِ

ثزذَرزارًس. سًبى ػضَ تؾکل ّبی رٍعتبیی ثیؾتز  ثبالتزیرٍعتبیی اس عزهبیِ اختوبػی زر حس 

یت زر تؾکل ّبی ثِ سًسگی ثْب هی زٌّس ٍ ظزفیت پذیزػ تفبٍت ّبی هَخَز اس خولِ ػضَ

ضَ زارًس. ایي هَلفِ عجت هی ؽَز کِ ایي سًبى زر ثبفت ّبی ػ رٍعتبیی را ًغجت ثِ سًبى غیز

اختوبػی هَخَز ثیؾتز ػول گزاتز ثبؽٌس ٍ ثِ زًجبل فؼبلیت زر اختوبػبت هحلی ثبؽٌس ٍ زر کل 

ًتبیح تحقیقبت ثبػث ؽسُ کِ ایي سًبى اس عغح کیفیت سًسگی ثْتزی ثزذَر ثبؽٌس. ایي یبفتِ ثب 

 ،(1385) ، هبخسی(1385) ، غفبری(1387) علت ، ؽبزی(1387) هتؼسزی اس خولِ ساّسی

هؼتقسًس ثیي عزهبیِ اختوبػی ٍ کیفیت سًسگی راثغِ کِ ، (2006) ، زیَیظ(2007) رٍت

 ، پبتٌبم(2000) ّوچَى آالًگ یاًسیؾوٌساً .زارزهثجت ٍ هؼٌی زار ٍخَز زارز ّن پَؽبًی

 ، کزاهت(1384) ، فَکَیبهب(2000) ، گزٍتبرت(1380) پبتٌبم ،(1377)  کَثزی، (2000)

 ٍ اختوبػی هرتلف ّبی تؾکل ٍخَز کِ هؼتقسًس ، (1383) سآثبزی فیزٍ ٍ ٍ اسکیب (2004)

 سًبى پضٍّؼ ّبی بفتِی ثِ تَخِ ثب ؽَز. هی افزاز اختوبػی عزهبیِ افشایؼ عجت آًبى زر ػضَیت

 تؾکل ایي ػضَ کِ سًبًی زیگز ثِ ًغجت ثیؾتز اختوبػی عزهبیِ اس رٍعتبیی ّبی تؾکل زر ػضَ

 رٍعتبیی سًبى سًسگی کیفیت زارز. ییّوغَ ؽسُ ثیبى ًتبیح ثب کِ ثبؽٌس هی ثزذَرزار ًیغتٌس ّب

 ثِ تَخِ ثب  .اعت اس عغح ثبالتزی ثزذَرزار ػضَ غیز سًبى ثِ ًغجت رٍعتبیی ّبی تؾکل ػضَ

 ػضَیت ثِ سًبى تزغیت ٍ رٍعتبیی ّبی تؾکل ٍخَز کِ گزفت ًتیدِ چٌیي تَاى هی بفتِی ایي

 هیبًگیي هقبیغِ ًتبیح .زّس افشایؼ را سًبى سًسگی کیفیت هیشاى تَاًسّب هیتؾکل ایي زر

 عزهبیِ هیشاى ثیي کِ اعت آى گَیبی ًیش ػضَ ٍغیز ضَػ سًبى سًسگی کیفیت ٍ اختوبػی عزهبیِ

 زارز. ٍخَز زرفس 5 حس زر زاری هؼٌی اذتالف ػضَ ٍغیز ػضَ سًبى سًسگی کیفیت ٍ اختوبػی
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 کیفیت ًظز آى اس عجغ  ثِ ٍ ثزذَرزاًس ثیؾتزی اختوبػی عزهبیِ اس ػضَ سًبى کِ عَری ثِ

  سًبى اکثز کِ ایي ثِ تَخِ زارًس. ثب ػضَ قزار غیز سًبى ثِ ًغجت ثبالتزی عغح زر سًسگی

 ًبپذیزًس تغیز غبلجب  ّب، ٍیضگی ایي ٍ ّغتٌس پبئیي عَاز عغح زارای ٍ هغي هغبلؼِ هَرز رٍعتبیی

 لذا ثبؽٌس، رٍعتبیی ّبیتؾکل زر ػضَیت پذیزػ زر رٍعتبئی سًبى هقبٍهت زالیل اس تَاًٌس هی ٍ

 ،سًبى اختوبػی عزهبیِ ّبی هَلفِ رٍی خبهؼِ زر) هزٍخبى (  تغییز هبهَراى کِ ؽَز هی پیؾٌْبز

 اثزات کبّؼ ثزای اختوبػی ثبفت زر ػولگزائی ٍ ّب، هؾبرکت تفبٍت پذیزػ ظزفیت خولِ اس

 ثب کٌٌس. توزکش تز ثیؼ رٍعتبیی ّبی تؾکل زر ػضَیت پذیزػ خْت زر ّب ٍیضگی ایي هٌفی

 عزهبیِ هَلفِ ّبی تزیي هْن اس کیی  ػٌَاى ثِ ّب تفبٍت پذیزػ ظزفیت هَلفِ ایٌکِ ثِ تَخِ

 ؽَز هی پیؾٌْبز اعت، هغبلؼِ هَرز آهبری خبهؼِ زر رٍعتبیی ّبی تؾکل ػضَ سًبى اختوبػی

 ّبی تؾکل ػضَ حبل ثِ تب کِ سًبى ثیؾتز تزغیت ثزای تغییز هبهَراى ٍ تزٍیح ػبهلیي کِ

 عْین ٍ آًبى ًظز ٍ رای ؽٌیسى ٍ ّب آى زر ؽزکت ٍ هکزر خلغبت تؾکیل ثب ،اًس ًؾسُ رٍعتبیی

 ػضَ غیز سًبى زر را گزایی خوغ ٍ ّب تفبٍت ظزفیت پذیزػ هَلفِ ّب، گیزی تقوین زر آًبى ًوَزى

  .ؽَز رٍعتبیی ّبی تؾکل زر ػضَیت پذیزػ ثبػث ًْبیت زر کِ زٌّس ثْجَز

 هٌابع  ( 6

ّای تَلیذی، سزهایِ اجتواعی ٍ ًقص آى در تطکل ، (1383)ط.ا ، ٍ فیزٍسآثبزی، .اسکیب، هقغفی −

 .54-45، ففحبت 4، ؽوبرُ 5هدلِ خبهؼِ ؽٌبعی ایزاى، عبل  ،هطالعِ هَردی حَسُ آبزیش کزخِ

هقایسِ هَلفِ ّای سزهایِ اجتواعی کطاٍرساى عضَ ٍ   ،(1385) ح ، فسیقی،م. احوسی فیزٍخبئی، −

 .112-93ـ ف ،23، فقلٌبهِ رفبُ اختوبػی،عبل ؽؾن، ؽوبرُ غیز عضَتعاًٍی ّای تَلیذ رٍستایی

جلب هطارکت اقتصادی اجتواعی سًاى رٍستائی با تاکیذ بزرسی راُ کارّای  ، (1383خ )رضبئی، −

، پبیبى ًبهِ کبرؽٌبعی ارؽس، زاًؾکسُ ػلَم بز ًْاد ّای سٌتی هطالعِ هَردی ضْزستاى سَاد کَُ

 .اًغبًی، زاًؾگبُ الشّزا، تْزاى

تبییي جایگاُ هطارکت سًاى رٍستایی در بزًاهِ ّای آهَسضی  ، (1388خ )، ذبلسی، ک.سرافؾبًی،  −

ؿ  ،3ؽوبرُ  ،7فقلٌبهِ پضٍّؼ سًبى، زٍرُ ،یجی بز اساس ًزدهاى هطارکت ضزی ارًستیيتزٍ

107- 128. 

تزخوِ هحوس ًقی زلفزٍس،تْزاى ، اًتؾبرات رٍسًبهِ  ،دهَکزاسی ٍ سٌت ّای هذًی ،(1380ر ) پبتٌبم، −
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