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 پػٚٞكي ضٞيبفتي ٘ٛ زض ٔسيطيت آٔٛظقي –عّٕي فهّٙبٔٝ

 زا٘كٍبٜ آظاز اؾالٔي ٚاحس ٔطٚزقت

 92ثٟبض – 1قٕبضٜ –ؾبَ چٟبضْ 

  183-194نم

 هاي متوسطه كشاورسي آموسشبز كيفيت  تاثيزگذارمديزيتي  عوامل تحليل
 4ٚ ٔيٙب عّيطيبيي 3*، ٟٔتبة پٛضآتكي2، حؿيٗ قعجب٘عّي فٕي1حٕيس ٔٛحس ٔحٕسي

 3/2/1391 طـ:يد پصيتبض            15/7/1390بفت:  يد زضيبضت

 چكيده
ـ  تبثيطٌدصاض ثدط    ٔدسيطيتي  تحّيُ عٛأُثب ٞسف  ايٗ پػٚٞف، ٞدبي ٔتٛؾدُٝ    ويفيدت آٔدٛظ

جبٔعدٝ   ثٛزٜ اؾدت.  يٕٞجؿتٍ -يفيتٛن ايٗ پػٚٞفضٚـ  اؾت. ثٝ ضقتٝ تحطيط زض آٔسٜ وكبٚضظي

 ٘فدط   86) تكىيُ زاز٘س ٞطٔعٌبٖ وكبٚضظي حبجي آثبزآٔٛظاٖ ٔطوع آٔٛظـ  زا٘فضا  پػٚٞفآٔبضي 

ثدطاي جٕدآ آٚضي    پدػٚٞف اثعاض انّي  .ؾطقٕبضي وبُٔ افطاز ثٝ زؾت آٔس ضاٜٞب اظ  ٚ ٌطزآٚضي زازٜ

، ثدب ٘رطذدٛاٞي اظ تعدسازي اظ    پدػٚٞف اعتجبض ٔحتدٛايي اثدعاض    ثٛز. ٔحمك ؾبذتٝ ، پطؾكٙبٔٝٞبزازٜ

يس لطاض ٌطفت ٚ ثطاي تعييٗ پبيبيي پطؾكٙبٔٝ ٘يدع اظ ضٚـ  ٔطثَٛٝ ٔٛضز تبي وبضقٙبؾبٖ ٚ ٔترههبٖ

ٔجديٗ اعتجدبض ٔٙبؾدت آٖ    α) ;89/0)آظٖٔٛ ٔمسٔبتي اؾتفبزٜ قس وٝ آِفبي وطٚ٘جبخ ٔحبؾجٝ قدسٜ  

 ا٘جدبْ قدسٜ اؾدت.    SPSSافدعاضي   ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝ ٘طْ تحّيُ زازٜ ٞب ثٛز. ثطاي ٌطزآٚضي زازٜ

ثطاؾبؼ ٘تبيج ثٝ زؾت آٔدسٜ اظ  ّيُ عبّٔي اوتكبفي ثٟطٜ ٌطفتٝ قس. ٞب اظ ضٚـ تح ثطاي تحّيُ زازٜ

ٝ   ،ِٛيت ٚ اذتيبض ثٝ وبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهدم آٟ٘دب  ئتفٛيى ٔؿآٔٛظاٖ،  زيسٌبٜ زا٘ف -٘ردٓ ٚ ثط٘بٔد

ٔتٛؾُٝ  ٞبي اِٚٛيت اَٚ اثطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـ ؾٝ ، ٚ ٘حٜٛ ثطذٛضز ٚ ذٛـ اذاللي ٔسيطضيعي

، لبٕ٘ٛ٘ٙدسي ، ٔكبضوت ٚ اضتجبَبت، قٛض ٚ ٔكٛضت، اي نالحيت حطفٝس. زاز٘ تكىيُ ٔيضا وكبٚضظي 

ايٗ پدٙج   وٝٞبي ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ثٛز٘س  اظ عٛأُ ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـ حٕبيتيٚ 

 ضا تجييٗ وطز٘س.زضنس ٚاضيب٘ؽ  41/66زض ٔجٕٛع  عبُٔ

 تحّيُاي،  نالحيت حطفٝ، ويفيت آٔٛظقي، ٔسيطيت، آٔٛظـ ٔتٛؾُٝ وكبٚضظيوّيسي:  ٞبيٚاغٜ

 

 

                                                 
 زا٘كيبض، زا٘كىسٜ التهبز ٚ تٛؾعٝ وكبٚضظي، زا٘كٍبٜ تٟطاٖ - 1
 زا٘كيبض، زا٘كىسٜ التهبز ٚ تٛؾعٝ وكبٚضظي، زا٘كٍبٜ تٟطاٖ - 2
  زا٘كجٛي زوتطي آٔٛظـ وكبٚضظي، زا٘كٍبٜ تٟطاٖ - 3
 وبضقٙبؼ اضقس آٔٛظـ وكبٚضظي، زا٘كٍبٜ تٟطاٖ - 4

 m_pouratashi@yahoo.com٘ٛيؿٙسٜ ٔؿئَٛ:  -*
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 مقدمه
-ثرٛاٞس ثب ثطذٛضزاضي اظ ضؾبِتي ضٚقٗ ٚ ؾبذتبضٞبي ؾبظٔب٘ي وبضآٔس ثٝ يؾبظٔب٘ چٙب٘چٝ

 ,.Sharifi et al)ثبقس  ٞبي ذٛز زؾت يبثس، ٘يبظٔٙس ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي تٛإ٘ٙس ٔي وبُٔ ثٝ ٞسف  ٌٛ٘ٝ

2010; as cited in Rezaeean, 2008) .ٔٛضز ٔبٞط ٚ تٛإ٘ٙس طٚي ا٘ؿب٘ي اظ آ٘جب وٝ تطثيت ٘ي

ا٘ؿب٘ي ٘مف ٟٕٔي زض  ٘يطٚئطاوع آٔٛظقي ثب تطثيت ٘يبظ جبٔعٝ اظ ٚظبيف ٘ربْ آٔٛظقي اؾت؛ 

ٚضي  نٛضت وٝ ثب افعايف ٔٛجٛزي ؾطٔبيٝ ا٘ؿب٘ي، ثٟطٜ. ثسيٗزاض٘سقىٛفبيي ٞط وكٛض ثٝ عٟسٜ 

قبُٔ ٞبي التهبزي  ض ٞطيه اظ ثرف٘يع زٚضي ٘يطٚي وبض  افعايف ثٟطٜيبثس.  ٘يطٚي وبض اضتمب ٔي

ٚضي التهبزي ٞطيه اظ آٟ٘ب وٕه ٕ٘بيس  تٛا٘س ثٝ افعايف ثٟطٜ ٔي ٚ ذسٔبت ،وكبٚضظي، نٙعتثرف 

پبؾرٍٛيي ضٚ،  اظ ايٗ .(Rahmani et al., 2003) وكٛض ٌطزز ٚ تٛؾعٝٚ زض ٟ٘بيت ٔٙجط ثٝ ضقس 

ي آٔٛظقي ؾجت تكسيس تٕطوع ثط ضٚي ٞب ٞب ٚ ٚجٛز ضلبثت فعايٙسٜ زض ثيٗ ٘ربْ زض ثطاثط فعبِيت

 .(Pedro et al., 2007)ويفيت آٔٛظـ قسٜ اؾت 

ٞبي ٔٛضز پصيطـ  تٛا٘بيي يه ٘ربْ آٔٛظقي زض زؾتيبثي ثٝ ٞسف مساضويفيت آٔٛظـ ثٝ ٔ

 & Heyneman)  ٚ ٟٔبضت اقبضٜ زاضز  لطاض ٌطفتٝ ثطاي يه ٘ربْ آٔٛظقي ثب ٔحٛضيت تٛؾعٝ زا٘ف

DeYoung, 2003) .اؾبؼ ٘حٜٛ تفىط،  ٘جب وٝ ويفيت ٔحهَٛ ٚ ذسٔبت ٞط وكٛض ثطاظ آ

ٌيطز، ويفيت آٔٛظـ عبّٔي وّيسي  وطزٜ اجتٕبع قىُ ٔي ٞبي تحهيُ ٌيطي، ٚ عُٕ ٌطٜٚ تهٕيٓ

ويفيت ضا ثط اؾبؼ  .(Bazargan,2007) .(Olia, 1999)ثبقس  زض ضلبثت پٟٙبٖ ثيٗ وكٛضٞب ٔي

 ٜ اؾت:عٛأُ ٘ربْ آٔٛظقي ثٝ قطح ظيط ثيبٖ ٕ٘ٛز

ٞبي ضفتبض ٚضٚزي فطاٌيطاٖ،  تُبثك زضٖٚ زازٞبي ٘ربْ )ٚيػٌي مساضزازٞب: ٔويفيت زضٖٚ

   ثب اؾتب٘ساضزٞبي اظ لجُ تعييٗ قسٜ.ٞبي آٔٛظقٍطاٖ، ثط٘بٔٝ زضؾي ّيتلبث

ضيبيت ثركي فطايٙسٞبي يبززٞي د يبزٌيطي ٚ ؾبيط فطايٙسٞبي  مساضويفيت فطايٙس: ٔ

 .پكتيجب٘ي  اجطايي )ؾبذتي د ؾبظٔب٘ي ٚ

ٔيبٖ  ٞبي ٘تبيج آظٖٔٛاي ٘ربْ )ٔب٘ٙس  زازٞبي ٚاؾُٝضيبيت اظ ثطٖٚ مساضٔويفيت ٔحهَٛ: 

 اي . زٚضٜ

ٔٙسي اظ ٘تبيج ٘ربْ آٔٛظقي زض ٔمبيؿٝ ثب اؾتب٘ساضزٞبي اظ لجُ  زازٞب: ضيبيتويفيت ثطٖٚ

 تعييٗ قسٜ اؾت.

-تأثيطٌصاضي آٖ ثط فعبِيت اضمسٔ آٔٛذتٍبٖ ٚ ويفيت پيبٔسٞب: ٚيعيت اقتغبَ ثٝ وبض زا٘ف

 ٞبي فطٍٞٙي. بزي، اجتٕبعي ٚ ظٔيٙٝٞبي الته 

جسي زض تٕبْ وكٛضٞبي زض حبَ  ٌٛ٘ٝزض چٙس ؾبَ ٌصقتٝ ويفيت آٔٛظـ ٔتٛؾُٝ ثٝ

ظيط ؾٛاَ ضفتٝ اؾت. فمٍ ٚاِسيٗ، ٔعّٕبٖ ٚ وبضفطٔبيبٖ   تٛؾعٝ ٚ ثؿيبضي اظ وكٛضٞبي نٙعتي
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ضيعاٖ ٚ  ثط٘بٔٝ ٌٛيٙس. ثّىٝ ٔسيطاٖ،  ٞبي آٔٛظقي ؾرٗ ٔي٘يؿتٙس وٝ اظ پبييٗ آٔسٖ اؾتب٘ساضز

 ,Shabanloo)وٙٙس  ٔساضاٖ ٘يع اظ ايٗ ٚيعيت ٌّٝ زاض٘س ٚ ٘يبظ ثٝ ثٟجٛز ضا ٌٛقعز ٔيؾيبؾت

ٞبي آٔٛظقي اؾت. اظ  . ايٗ عجبضت ثٝ ذٛثي ثيبٍ٘ط إٞيت ُٔبِعٝ زض ٔٛضز ويفيت ٘ربْ(2002

ٔٛظقي تبثيطٌصاض٘س قٙبؾبيي ٌطز٘س ٚ ثب ا٘سيكيسٖ تٕٟيسات ضٚ ثبيؿتي عٛأّي وٝ ثط ويفيت آ ايٗ

ٞبي جٟب٘ي ثط ايٗ  يبفتٝ، ظٔيٙٝزض ايٗ  ٔٙبؾت زض ضاؾتبي ثٟجٛز ويفيت ٔطاوع آٔٛظقي تالـ ٕ٘ٛز.

چطا  .(Khorshidi, 2006) ثبٚض٘س وٝ ويفيت ٞط ٘ربْ آٔٛظقي ثٝ ويفيت ٔسيطاٖ آٖ ٚاثؿتٝ اؾت

 .(Niknami et al., 2010)ثبقس  ٔيزض أط آٔٛظـ أُ تغييط تطيٗ عٛ ٔسيطيت اظ جّٕٝ ٟٔٓوٝ 

 ٌٛ٘ٝٝث يٙئع يٞب اؾت وٝ زض آٖ ثتٛاٖ زض جٟت ٞسف يُيت ثٝ ٚجٛز آٚضزٖ ٚ حفظ ٔحيطئس

ٍ يفطاٞٓ آٚضزٖ قطا يت آٔٛظقيطئسٚ ِصا،  .(Vailez, 2007) ت ٕ٘ٛزئؤثط ٚ وبضآٔس فعبِ

ٌطزز  ٔيطاٖ يساض زض فطاٌيك ٚ پبيعُٕ، يان يطيبزٌياؾت وٝ ٔٙجط ثٝ  يأٛض آٔٛظق ئٙبؾت ثطا

(Khorshidi, 2006) . 

وٝ  وبضايي يه ٔٛؾؿٝ آٔٛظقي ثؿتٍي ٔؿتميٓ ثٝ ٔسيطيت آٖ زاضز ٚ ثطاي آٖاثطثركي ٚ 

 ٞبي الظْ اؾت ٞب ٚ لبثّيت ي ثب ٟٔبضتيتيه ٔٛؾؿٝ آٔٛظقي ثٝ اٞساف ذٛز ثطؾس ٘يبظٔٙس ٔسيط

(Lari & Zamani, 2005). (Lari & Zamani,2005).  ٘يبظؾٙجي آٔٛظقي، ٔسيطيت

ٞب، آقٙبيي ثب لٛا٘يٗ،  ٌيطي ٚ پيٍيطي تهٕيٕبت، ٔكبضوت زازٖ افطاز زض فعبِيت جّؿبت، تهيٓ

پصيطي، يبزٌيطي ٔؿتٕط،  ٌطايي، اعتٕبز ثٝ ٘فؽ ٚ ضيؿه ٞبي آٔٛظقي، ٘رٓ ٘بٔٝ ٔمطضات ٚ آييٗ

آٔٛظـ وكبٚضظي، انَٛ  ٟ٘بزظ اٞساف ٟ٘بيي ضٚحيٝ ٕٞسِي ثب ٕٞىبضاٖ ٚ فطاٌيطاٖ، زضن نحيح ا

ٞبي  ٔسيطيت ٚ ضٞجطي، آقٙبيي ثب اضظقيبثي آٔٛظقي، انَٛ اضتجبَبت ٚ يٛاثٍ ضإٞٙبيي ٚ ٔكبٚضٜ

ٞبي ٔٛضز٘يبظ ٔسيطاٖ زض  ٞبي عّٕي ضا اظ ٟٔبضت تحهيّي، ٚ انَٛ ثطٌعاضي ؾٕيٙبضٞب ٚ ٕٞبيف

وبضوطزٞبي ٔسيطيت آٔٛظقي  .(Bazargan,2007) اظ زيسٌبٜ ا٘س.  ٔساضؼ وكبٚضظي ثيبٖ وطزٜ

ٞبي آٔٛظقي، ٞسايت ٚ ضٞجطي ٚ  ٞبي آٔٛظقي، اجطاي فعبِيت ضيعي، ؾبظٔب٘سٞي فعبِيت قبُٔ ثط٘بٔٝ

٘ربضت ٚ حٕبيت اظ ٔعّٕبٖ، ثٟجٛز ويفيت  . (Shepard,2005)ثبقس. ٘ربضت ٚ اضظيبثي آٔٛظقي ٔي

ي ثٝ ٔٛلآ ٚ ثٝ ٌيط أت عّٕي جسيس، تهٕيٓؾبظي ٔعّٕبٖ، ٘ربضت ٔساْٚ تسضيؽ، اؾترساْ ٞي آٔبزٜ

يي ٔعّٕبٖ، ٘ربضت ٕٔتس ثط لبثُ إَيٙبٖ، پكتيجب٘ي ٚ ضإٞٙب جٛٔٙبؾت، فطاٞٓ ؾبذتٗ يه  ٜقيٛ

ٚ  ٔتٙٛع آٔٛظقي، پصيطـ ٘رطات اعًب اي وبضوٙبٖ آٔٛظقي، حطوت ثٝ ؾٛي اٞساف حطفٝ  تٛؾعٝ

ت عّٕي ٚ وبضوٙبٖ، اضتجبٌ ٚ ضفتبض ٔٙبؾت آٔٛظاٖ، تٛا٘بيي ٔسيطيت تعبضو زض ثيٗ اعًبي ٞيأ زا٘ف

  ثبقس. ضا اظ عٛأُ ٔسيطيتي زا٘ؿتٝ وٝ ثط ويفيت آٔٛظـ ٔٛثط ٔي ثب اعًب

ٔسيطيت   ثٙسي، ضا ثٝ نٛضت ثٛزجٝ آٔٛظقي ٔطيىب وبضوطزٞبي ٔسيطاٖآقٛضاي آٔٛظقي 

ٞسايت   ضٞجطي،  ؽ،اضظقيبثي اظ تسضي آٚضي اعب٘ٝ،  جٕآ ضاٜثٟجٛز ٔٙبثآ اظ  ٌيطي،  تهٕيٓ   تعبضو،

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir
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 & Leithwood) .(Ovando, 2004)ٔسيطيت اؾتطؼ عٙٛاٖ وطزٜ اؾت  ٚ  عّٕىطز،

Levin,2005) .  عٜ، يجبز اٍ٘يا ا٘س: ضا چٙيٗ زا٘ؿتٝثٝ ٘مُ اظ ٚؾت ٚ ٕٞىبضاٖ عٛأُ ٔسيطيتي

ت ٚ يفيزضؼ، ٘ربضت ثط و يٗ وبضوٙبٖ، ٘ربضت ثط َطاحيزض ث يجبز وبض ٌطٚٞيٝ ٚ ايت ضٚحيتمٛ

 يبثيآ٘بٖ، اضظ يثطا يطيبزٌي يٞب جبز فطنتيوبضوٙبٖ ٚ ا يا طاٖ، تٛؾعٝ حطفٝيف فطاٌيت تىبِيٕو

، يضؾٕ طيغ ٌٛ٘ٝب ثٝيػٜ ٚ يه ظٔبٖ ٚيٞب زض  س اظ والؼي٘رٓ، ثبظز ي، ثطلطاضآٔٛظقٍطاٖعّٕىطز 

ض ٚ ٔكرم ٔسضؾٝ، ٘ربضت ثط حًٛ يٞب بؾتيٙبٖ اظ تُبثك آٖ ثب ؾيطاٖ ٚ إَيت فطاٌيوٙتطَ فعبِ

ٞب ٚ ٘ربضت ثط عّٕىطز  ، وٙتطَ ثرفيذٛة ٚ عبِ يط ٚ زازٖ پبزاـ ثٝ وبضٞبيطاٖ، تمسيبة فطاٌيغ

ٚ زازٖ  آٔٛظقٍطاٖم ؾُح ٟٔبضت ئسضؾٝ، تكر يوبض يٞب ثب ٌطٜٚ ييٞب ٘كؿت يافطاز، ثطٌعاض

-ييٕبٞ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ٌطزٚ ا٘س،  طاٖ اثط زاقتٝيفطاٌ يّيكطفت تحهيوٝ ثط پ آٔٛظقٍطا٘يپبزاـ ثٝ 

  .آٔٛظقٍطاٖتط فيث ييآقٙب يثطا يٌطٚٞ يٞب 

ٔسيطيت ٚظبيف ٔسيطاٖ آٔٛظقي زض لبِت  .(Behrangi, 1992)  يثٟطٍ٘ پػٚٞفزض 

ض فٛق ثط٘بٔٝ، ضيعي آٔٛظقي، ٘ربضت ٚ ضٞجطي آٔٛظقي ٚ أٛ پكتيجب٘ي، ثط٘بٔٝ -اجطايي -ازاضي

، ٔكبٚضٜ ٚ  ٚاِسيٗ، ٔسيطيت ثحطاٖ ، اضتجبٌ ثب جبٔعٝ ٚ ؾبظٔبٖ ٚ وبضوٙبٖ  اضظقيبثي ٚ تٛؾعٝ

ضيعي تأٔيٗ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ أٛض ٔطتجٍ ثب وبضوٙبٖ  آٔٛظاٖ، ثط٘بٔٝ قغّي زا٘ف -ضإٞٙبيي تحهيّي

ٞبي ذٛز  ؾي زض ثطض (Sherman & Tibbetts, 2002). جتعيقطٔبٖ ٚ ت  ثٙسي قسٜ اؾت. َجمٝ

٘ربضت  ٘ربضت وبضوٙبٖ،   طيت ٔٙبثآ،ٔسي  قبُٔ: ضٞجطي آٔٛظقي، زؾتٝضا زض ٞفت  ٔسيطيتي عٛأُ

زض ا٘س.  ٕ٘ٛزٜ ثٙسي َجمٝاي وبضوٙبٖ ٚ تعبٔالت اجتٕبعي  تٛؾعٝ حطفٝ زٞي،  ٞب ٚ ٌعاضـ ثط٘بٔٝ

، اظ زاليُ ٘بضيبيتي پصيطفت نٛضت .(Rahmani, 1994) يضحٕب٘ ٚؾيّٝثٝوٝ  پػٚٞكي

ثٝ عّت عسْ آقٙبيي ثب  ،ت٘بُّٔٛة ٔسيطي  فطاٌيطاٖ قيٜٛٚ زض ٘تيجٝ افت تحهيّي  آٔٛظقٍطاٖ

   .ثيبٖ قسٜ اؾتانَٛ ٚ فٖٙٛ ٔسيطيت، 

تطيٗ  يىي اظ ٟٔٓٚ  ،تٛؾعٝ وكبٚضظي اضتجبَي تٍٙبتًٙ ثب تٛؾعٝ ّٔي زاضزاظ ؾٛي زيٍط، 

تٛا٘ٙس  ثبقس وٝ ٔي عٛأُ تِٛيس زض ثرف وكبٚضظي ٔطثٌٛ ثٝ ٔٙبثآ ا٘ؿب٘ي فعبَ زض ايٗ ثرف ٔي

يىي اظ قطايٍ ٚ  ا٘ؿب٘ي ضٚ، آٔٛظـ ٔٙبثآ اظ ايٗ ء تِٛيس ايفب ٕ٘بيٙس.ضا زض اضتمب اي ٘مف لبثُ ٔالحرٝ

ثركي ثٝ  تعبِي ضاٜآٔٛظـ وكبٚضظي اظ ضٚز.  ٞبي انّي تٛؾعٝ وكبٚضظي ثٝ قٕبض ٔي پيف قطٌ

 ,Arabi & Shahwali)قٛز  ٚضي آ٘بٖ ٔي زا٘ف، ثيٙف ٚ ٟٔبضت فطاٌيطاٖ، ٔٛجت افعايف ثٟطٜ

ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ثب ٞسف تأٔيٗ ٘يطٚ ثطاي ايجبز اضتجبٌ ثيٗ ؾُٛح آٔٛظـ ضاؾتب،  . زض ايٗ(2001

 ضيعي قسٜ اؾت ثط٘بٔٝپبييٗ )غيطٔبٞط  ٞطْ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثب ؾُٛح ثبالي ٞطْ )٘يطٚي ٔترهم  

(Noroozi et al., 2006). اي نٛضت ٌيطز، وٝ  ثبيؿت ثٝ ٌٛ٘ٝ آٔٛظـ زض ايٗ ٔمُآ ٔي
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سٖ ٔمبَآ ٚ ٔساضج ثبالي تحهيّي ثٝ ويفيت ُّٔٛة زض آٔٛذتٍبٖ آٖ ثتٛا٘ٙس ثسٖٚ ٌصضا٘ زا٘ف

  ٚ ثٝ ٚظبيف ٔحِٛٝ ذٛز ثپطزاظ٘س. ضفتٝثٝ ٔحيٍ وكبٚضظي  وبفي  عّٕىطز ثطؾٙس ٚ ثب اٍ٘يعٜ ٚ عاللٝ

ـ ثٙسي اظ ُٔبِت ُٔطح قسٜ ِعْٚ تٛجٝ ثٝ ويفيت آٔٛظقي ُّٔدٛة زض ٔطاودع آٔدٛظ    جٕآ

يىدي اظ  ٘مف ٚ إٞيت ٔسيطاٖ آٔٛظقي ثٝ عٙدٛاٖ   ٚ ثب تٛجٝ ثٝ زٞس ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ضا ٘كبٖ ٔي

ُ ايدٗ پدػٚٞف،    وّدي ٞدسف  آٔٛظقدي،   ٔطاودع عٛأُ تأثيطٌصاض زض ٔٛفميت تطيٗ  ٟٔٓ ُ  تحّيد  عٛأد

زؾدتيبثي ثدٝ ايدٗ ٞدسف،     . ثبقدس  ٔدي  ٞبي ٔتٛؾُٝ وكدبٚضظي  ٔٛظـآتبثيطٌصاض ثط ويفيت  ٔسيطيتي

 ٔؿتّعْ حهَٛ ثٝ اٞساف اذتهبني ظيط اؾت:

 ي فطزي پبؾرٍٛيبٖٞب ثطضؾي ٚيػٌي -

 ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ٞبي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـ ٔسيطيتي ثٙسي ٔتغيطٞبي ضتجٝ -

 ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ٞبي ويفيت آٔٛظـتبثيطٌصاض ثط  ٔسيطيتي تحّيُ عٛأُ -

 شناسي پژوهش روش
وٝ  ثٛزٜ اؾتٕٞجؿتٍي  -تٛنيفياظ ٘ٛع وبضثطزي، پيٕبيكي ٚ ثٝ ضٚـ  ايٗ پػٚٞف،

نٛضت ٌطفتٝ  ٞبي ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ُٔ ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـعٛا تحّيُثٕٙرٛض 

ثٝ تعساز ٞطٔعٌبٖ آٔٛظاٖ ٔطوع آٔٛظـ وكبٚضظي حبجي آثبز  زا٘ف ضا پػٚٞفجبٔعٝ آٔبضي اؾت. 

 ٞب اظ آٔٛظاٖ، ٌطزآٚضي زازٜ ثٝ عّت ٔحسٚز ثٛزٖ تعساز زا٘ف ايٗ پػٚٞفزض . تكىيُ زاز٘س٘فط  86

-زا٘ف تٕبٔيٞب ثيٗ  وٝ پؽ اظ تٛظيآ پطؾكٙبٔٝ افطاز ثٝ زؾت آٔسٜ اؾت؛ٕبضي وبُٔ ؾطق ضاٜ

زضنس  9/67ثٝ زؾت آٔسٜ ٞبي زازٜثط اؾبؼ   .ٌطزيسآٚضي  جٕآوبُٔ پطؾكٙبٔٝ  81آٔٛظاٖ تعساز 

زضنس اظ  5/60آٔٛظاٖ زذتط ثٛز٘س.  زضنس اظ زا٘ف 1/32آٔٛظاٖ ٔٛضز ُٔبِعٝ پؿط ٚ  اظ زا٘ف

زضنس اظ  7/87زضنس ؾبوٗ قٟط ثٛز٘س.  5/39ٝ ؾبوٗ ضٚؾتب ٚ آٔٛظاٖ ٔٛضز ُٔبِع زا٘ف

 1/11آٔٛظاٖ ٔبيُ ثٛز٘س تب زض ٔمبَآ ثبالتط ضقتٝ وكبٚضظي ازأٝ تحهيُ زٞٙس. زض حبِي وٝ  زا٘ف

آٔٛظاٖ  زضنس اظ زا٘ف 2/1آٔٛظاٖ ٞٙٛظ تهٕيٕي زض ايٗ ذهٛل ٍ٘طفتٝ ثٛز٘س ٚ  زضنس اظ زا٘ف

  .1ظي زض ٔمبَآ ثبالتط ٔكغَٛ ثٝ تحهيُ ٘رٛاٞس قس )جسَٚ ٔعتمس ثٛز٘س ٞطٌع زض ضقتٝ وكبٚض
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 پبؾرٍٛيبٖٞبي فطزي  ٚيػٌي -1جسَٚ 
 ٕ٘ب زضنس فطاٚا٘ي  

 ٔطز 9/67 55 ٔطز جٙؿيت

 1/32 26 ظٖ

 ضٚؾتب 5/39 32 قٟط ٔحُ ؾىٛ٘ت

 5/60 49 ضٚؾتب

 ثّي 9/67 55 ثّي ؾبثمٝ وبض وكبٚضظي

 1/32 26 ذيط

 وكبٚضظي 5/60 49 وكبٚضظي قغُ پسض

 5/39 32 غيط وكبٚضظي

 ٔيُ ثٝ ازأٝ تحهيُ زض ٔمبَآ

 ثبالتط ضقتٝ وكبٚضظي 

 حتٕبً 7/87 71 حتٕبً

 1/11 9 ٔعّْٛ ٘يؿت

 2/1 1 ٞطٌع

اي ٚ  پؽ اظ ٔطٚض وتبثرب٘ٝ .، پطؾكٙبٔٝ ثٛزٞبزازٜآٚضي  ثطاي جٕآ پػٚٞفاثعاض انّي 

ٔطثٌٛ، ٔتغيطٞبي قٙبؾبيي قسٜ فٟطؾت ٚ اظ پبؾرٍٛيبٖ ذٛاؾتٝ قس تب ايٙتط٘تي اؾٙبز ٚ ٔٙبثآ 

  تب پٙج ثي إٞيتضا ثب زازٖ ٕ٘طٜ نفط ) ٔتغيطٞبٞطيه اظ  إٞيت ٚ إٞيت آٟ٘ب ضا اضظيبثي وٙٙس

   زض ٔميبؼ َيف ِيىطت ثيبٖ وٙٙس.ثؿيبض ظيبزإٞيت  )

ٔطثَٛٝ  بؾبٖ ٚ ٔترههبٖوبضقٙ، ثب ٘رطذٛاٞي اظ تعسازي پػٚٞفاعتجبض ٔحتٛايي اثعاض 

آظٖٔٛ  پػٚٞفٌطفت. جٟت تعييٗ پبيبيي اثعاض ا٘جبْ  انالحبت الظْٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌطفت ٚ 

ٞبي وؿت قسٜ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٚـ آِفبي وطٚ٘جبخ  ٚ ثب زازٜ نٛضت ٌطفت آٔٛظ زا٘ف 20ثب  ٔمسٔبتي

پبيبيي لبثُ لجَٛ ثٛز ٚ وٝ ٘كبٍ٘ط  ثٝ زؾت آٔس 89/0قسٜ  ، آِفبي ٔحبؾجSPSSٝثط٘بٔٝ  ضاٜاظ 

 ؾبٖ، اثعاض پػٚٞف تبييس ٚ زض اذتيبض پبؾرٍٛيبٖ لطاض زازٜ قس.  ثسيٗ

 SPSSافعاض آٔبضي  ، ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْٞب پؽ اظ تىٕيُ پطؾكٙبٔٝ ،ثٝ زؾت آٔسٜ ٞبي زازٜ

بَي ٞب زض زٚ ثرف آٔبض تٛنيفي ٚ آٔبض اؾتٙج ٔٛضز تجعيٝ ٚ تحّيُ لطاض ٌطفت. تجعيٝ ٚ تحّيُ زازٜ

ثب  ٞبي ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـثٙسي ٔتغيطٞبي  ضتجٝ .ا٘جبْ قسٜ اؾت

اظ ضٚـ ثٙسي ٚ اؾترطاج عٛأُ ظيطثٙبيي  ٚ ثطاي زؾتٝ اؾتفبزٜ اظ ٔحبؾجٝ ٔيبٍ٘يٗ ا٘جبْ ٌطفت

 .ظ ٘ٛع اوتكبفي ثٟطٜ ٌطفتٝ قستحّيُ عبّٔي ا

 هاي پژوهش يافته

 متوسطه كشاورسي هاي كيفيت آموسش ر بززگذاياثتبندي متغيزهاي  رتبه
ويفيدت آٔدٛظـ    طٌدصاض ثدط  يبثتٔسيطيتي آٔٛظاٖ پيطأٖٛ ٔتغيطٞبي  ثٙسي زيسٌبٜ زا٘ف ضتجٝ

زٞس وٝ اظ  ٘كبٖ ٔيثٝ زؾت آٔسٜ  ٞبيزازٜ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.   2َٚ )زض جس ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي
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 19/4ٍيٗ ثب ٔيدب٘  اؾبؼ ترهم آٟ٘بِٛيت ٚ اذتيبض ثٝ وبضوٙبٖ ثطئتفٛيى ٔؿآٔٛظاٖ،  زيسٌبٜ زا٘ف

، ٚ ٘حدٜٛ ثطذدٛضز ٚ   94/0ٚ ا٘حطاف ٔعيبض  17/4ثب ٔيبٍ٘يٗ  ضيعي٘رٓ ٚ ثط٘بٔٝ، 88/0ٚ ا٘حطاف ٔعيبض 

ُ  ٟٔٓ 93/0ٚ ا٘حطاف ٔعيبض  16/4ذٛـ اذاللي ٔسيط ثب ٔيبٍ٘يٗ  ض ثدط ويفيدت   طٌدصا يبثت تطيٗ عٛأد

ٚ  11/3ثب ٔيبٍ٘يٗ ٞبي ثبظآٔٛظي  ٕٛزٖ زٚضٜفطاٞٓ ٘ زاز٘س. تكىيُ ٔي ضا آٔٛظـ ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي

  زٚ  41/1ٚ ا٘حطاف ٔعيدبض   10/3ثب ٔيبٍ٘يٗ ثطٌعاضي ٘كؿت ٔبٞيب٘ٝ ثب ٚاِسيٗ  ٚ 19/1ا٘حطاف ٔعيبض 

 زاز٘س. ثٝ ذٛز اذتهبلآذط ضا  ضتجٝ
ٞبي ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي اظ  ثٙسي ٔتغيطٞبي ٔسيطيتي تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـ ضتجٝ -2جسَٚ 

 بؾرٍٛيبٖزيسٌبٜ پ
 ضتجٝ ا٘حطاف ٔعيبض  5ٔيبٍ٘يٗ )اظ  ٔتغيط

 1 88/0 19/4 ٞب تفٛيى ٔؿئِٛيت ٚ اذتيبض ثٝ وبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهم آٖ

 2 94/0 17/4 ٘رٓ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي 

 3 93/0 16/4 ٘حٜٛ ثطذٛضز ٚ ذٛـ اذاللي ٔسيط

 4 99/0 14/4 اٖآٔٛظقٍطعاللٝ ٔسيط ثٝ زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ 

 5 79/0 12/4 آقٙبيي ٔسيط ثب انَٛ ٚ عّٓ ٔسيطيت

 6 98/0 04/4 اٖآٔٛظقٍطاضتجبٌ نٕيٕب٘ٝ ٔسيط ثب 

 7 96/0 99/3 ٘ربضت ثط اجطاي نحيح ٔمطضات زض أٛض ٔسضؾٝ

ٞبي ٔسيطيت ٔكبضوتي ٔب٘ٙس ٔكٛضت ٚ ٘رطذٛاٞي اظ وبضوٙبٖ،  اؾتفبزٜ اظ تىٙيه

 ضؾٝاٖ، زا٘ف آٔٛظاٖ زض ازاضٜ أٛض ٔسآٔٛظقٍط

93/3 12/1 8 

 9 89/0 90/3 ٚ ضٚقٗ  ٞبي اجطايي ثٝ نٛضت  نطيح ٗ ٘بٔٝتعييٗ لٛا٘يٗ، ٔمطضات ٚ آيي

 10 13/1 89/3 لسضزا٘ي ثٝ نٛضت ٔبزي ٚ ٔعٙٛي اظ ذسٔبت زا٘ف آٔٛظاٖ

افطاز ثبالذم زا٘ف  تٕبٔيتٛجٝ ثط اٞساف اؾبؾي ٔسضؾٝ ٚ تٛجيٝ آٟ٘ب ثطاي 

 آٔٛظاٖ

75/3 91/0 11 

 12 11/1 64/3 اٖآٔٛظقٍطٔٙرٓ قٛضاي  ثطٌعاضي

 13 16/1 50/3 آٔٛظاٖ فطاٞٓ ؾبذتٗ أٙيت ٚ حٕبيت اظ وبضوٙبٖ ٚ زا٘ف

 14 37/1 32/3 ثطٌعاضي ؾرٙطا٘ي عّٕي 

 15 46/1 31/3 آٔٛظقي ٞبيٟ٘بزثطلطاضي اضتجبٌ ثب ؾبيط 

 16 18/1 12/3 ٞبع ضؾب٘ي ثٝ ٔٛلآ ٚ وبضأس تهٕيٓاَال

 17 19/1 11/3 ٞبي ثبظآٔٛظي ضٜفطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ زٚ

 18 41/1 10/3 ثطٌعاضي ٘كؿت ٔبٞيب٘ٝ ثب ٚاِسيٗ
 

 تحليل عاملي
اظ  ٞبي ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ويفيت آٔٛظـثط ثيطٌصاض ٔسيطيتي تبعٛأُ ثٕٙرٛض تعييٗ 

تحّيُ عبّٔي اؾتفبزٜ قس. ٔحبؾجبت آٔبضي اِٚيٝ ٘كبٖ زاز وٝ قطايٍ الظْ جٟت ا٘جبْ تحّيُ 
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تط اظ نفط ثٛزٖ زتطٔيٙبٖ ٔبتطيؽ ٕٞجؿتٍي ثطاي پي ثطزٖ ثٝ عسْ ٕٞؿب٘ي  ثعضي عبّٔي )يعٙي

زاض ثٛزٖ آظٖٔٛ  ٞب ٚ ٔعٙي جٟت آٌبٞي اظ وفبيت تعساز ٕ٘ٛ٘ٝ 5/0تط اظ  ثعضي 1اٚي اْ. ٔتغيطٞب، وي.

  . 3)جسَٚ ثبقس  ٚجٛز زاضز ثبضتّت وٝ ٔجيٗ ٚجٛز ٕٞجؿتٍي ثيٗ ٔتغيطٞب ٔي
 

 زاضي اٚ ٚ آظٖٔٛ ثبضتّت ٚ ؾُح ٔعٙي . اْ. ٔمساض وي -3جسَٚ 
 زاضي ؾُح ٔعٙي ثبضتّت وي. اْ. اٚ

776/0 765/729 000/0 
 

عبُٔ ثب ٔمبزيط ٚيػٜ ثبالتط اظ يه اؾترطاج قس٘س ٚ ٔتغيطٞبي ٔطثٌٛ ثٝ  پٙجزض ايٗ ثطضؾي، 

ض تأثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـ، پؽ اظ چطذف عبّٔي ٔتعبٔس ثٝ ضٚـ ٚاضيٕبوؽ ز ٔسيطيتي عٛأُ

زضنس اظ وُ ٚاضيب٘ؽ ٔتغيطٞب ضا  41/66ٔجٕٛعبً  ٌب٘ٝ پٙجثٙسي قس٘س. عٛأُ  ايٗ عٛأُ زؾتٝ

ٞب اؾت  ايٗ عبُٔ ٚؾيّٝثٝتجييٗ وطز٘س وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ زضنس ثبالي ٚاضيب٘ؽ تجييٗ قسٜ 

 . پؽ اظ ثطضؾي ٔتغيطٞبي ٔطثٌٛ ثٝ ٞط عبُٔ، عٛأُ ثسيٗ تطتيت ٘بٍٔصاضي قس: 4)جسَٚ

 .حٕبيتي، ٚ لبٕ٘ٛ٘ٙسي، ٔكبضوت ٚ اضتجبَبت، قٛض ٚ ٔكٛضت، اي نالحيت حطفٝ
 

ٞبي اؾترطاج قسٜ ٕٞطاٜ ثب ٔمساض ٚيػٜ ٚ زضنس ٚاضيب٘ؽ پؽ اظ چطذف عبّٔي  عبُٔ -4جسَٚ 

 ٔتعبٔس
 زضنس ٚاضيب٘ؽ تجٕعي زضنس ٚاضيب٘ؽ  ٔمساض ٚيػٜ ٞب عبُٔ

1 35/3 65/17 65/17 

2 15/3 58/16 23/34 

3 33/2 28/12 51/46 

4 09/2 01/11 51/57 

5 69/1 89/8 41/66 
 

 اي نالحيت حطفٝزٞٙسٜ آٖ، عبُٔ  عبُٔ اَٚ اؾترطاج قسٜ ثب تٛجٝ ثٝ ٔتغيطٞبي تكىيُ

زضنس ٚاضيب٘ؽ وُ  65/17، ثٝ تٟٙبيي تجييٗ وٙٙسٜ 35/3٘بْ ٌطفتٝ اؾت. ايٗ عبُٔ ثب ٔمساض ٚيػٜ 

اضتجبٌ  ،آٔٛظاٖ ٚ آٔٛظقٍطاٖط ثٝ زا٘فعاللٝ ٔسي ،ضيعي٘رٓ ٚ ثط٘بٔٝ اؾت ٚ قبُٔ ٔتغيطٞبي

٘ربضت ثط اجطاي نحيح ٔمطضات زض ، آقٙبيي ثب انَٛ ٚ عّٓ ٔسيطيت، نٕيٕب٘ٝ ٔسيط ثب آٔٛظقٍطاٖ

قبُٔ  قٛض ٚ ٔكٛضتعبُٔ زْٚ ثب ٘بْ  ثبقس. ٔي ٘حٜٛ ثطذٛضز ٚ ذٛـ اذاللي ٔسيطٚ  ،أٛض ٔسضؾٝ

ثطٌعاضي  ،ثطٌعاضي ٘كؿت ٔبٞيب٘ٝ ثب ٚاِسيٗ ،اَالع ضؾب٘ي ثٝ ٔٛلآ ٚ وبضأس تهٕيٕبت ٔتغيطٞبي

ثبقس.  ٔي اٖآٔٛظقٍطثطٌعاضي ٔٙرٓ قٛضاي  ، ٚٞبي ثبظآٔٛظي فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ زٚضٜ ،ؾرٙطا٘ي عّٕي

زضنس ٚاضيب٘ؽ وُ اؾت. عبُٔ ؾْٛ ثب ٔمساض  58/16، تجييٗ وٙٙسٜ  15/3ايٗ عبُٔ ثب ٔمساض ٚيػٜ 

                                                 
1
- K.M.O (Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequency) 
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تفٛيى ٔؿِٛيت ٚ  اؾت ٚ قبُٔ ٔتغيطٞبي زضنس ٚاضيب٘ؽ وُ 28/12، تجييٗ وٙٙسٜ 33/2ٚيػٜ 

ثبقس.  ٔي آٔٛظقيٞبي ٟ٘بزثطلطاضي اضتجبٌ ثب ؾبيط ٚ  اذتيبض ثٝ وبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهم آٟ٘ب

ثٝ عبُٔ ٔكبضوت ٚ اضتجبَبت زٞٙسٜ ايٗ عبُٔ، ٘بْ  ثٙبثطايٗ، ثب تٛجٝ ثٝ ٔبٞيت ٔتغيطٞبي تكىيُ

-، ٔمطضات ٚ آييٗتعييٗ لٛا٘يٗتغيطٞبي ؾْٛ تعّك يبفت. عبُٔ چٟبضْ اؾترطاج قسٜ وٝ قبُٔ ٔ

 تٕبٔيتٛجٝ ثط اٞساف اؾبؾي ٔسضؾٝ ٚ تٛجيٝ آٟ٘ب ثطاي  ، ٚٚ ضٚقٗ نٛضت نطيحٞبي اجطايي ثٝ ٘بٔٝ

زضنس ٚاضيب٘ؽ وُ اؾت  01/11، تجييٗ وٙٙسٜ 09/2ثب ٔمساض ٚيػٜ  ثٛز؛ افطاز ثبالذم زا٘ف آٔٛظاٖ

زضنس  89/8، تجييٗ وٙٙسٜ  69/1ٙجٓ ثب ٔمساض ٚيػٜ زض ٟ٘بيت، عبُٔ پ ٘بْ ٌطفت. لبٕ٘ٛ٘ٙسيعبُٔ  ٚ

ٚاضيب٘ؽ وُ اؾت ٚ قبُٔ ٔتغيطٞبي لسضزا٘ي ثٝ نٛضت ٔبزي ٚ ٔعٙٛي اظ ذسٔبت زا٘ف آٔٛظاٖ ٚ 

ٔتغيطٞبي ٞط عبُٔ ثٝ ٕٞطاٜ ثبض ثبقس.  آٔٛظاٖ ٔي وبضوٙبٖ ٚ زا٘ف اظ فطاٞٓ ؾبذتٗ أٙيت ٚ حٕبيت

ت. زض ايٗ جسَٚ ٔتغيطٞبي ٞط عبُٔ، ثط اؾبؼ ثبض عبّٔي آٔسٜ اؾ  5)عبّٔي آٟ٘ب زض جسَٚ قٕبضٜ 

 ا٘س. ٔطتت قسٜ
 

ٞبي ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ٚ  ٔتغيطٞبي تكىيُ زٞٙسٜ عٛأُ ٔسيطيتي تأثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـ -5جسَٚ 

 ثبض عبّٔي ٞط ٔتغيط
 ثبض عبّٔي ٔتغيطٞب ٘بْ عبُٔ

 796/0 ٘رٓ ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي   اي نالحيت حطفٝ

 760/0 اٖآٔٛظقٍطزا٘ف آٔٛظاٖ ٚ  عاللٝ ٔسيط ثٝ

 652/0 اٖآٔٛظقٍطاضتجبٌ نٕيٕب٘ٝ ٔسيط ثب 

 602/0 ثب انَٛ ٚ عّٓ ٔسيطيت ٔسيط آقٙبيي

 588/0 ٘ربضت ثط اجطاي نحيح ٔمطضات زض أٛض ٔسضؾٝ

 573/0 ٘حٜٛ ثطذٛضز ٚ ذٛـ اذاللي ٔسيط

 851/0 اَالع ضؾب٘ي ثٝ ٔٛلآ ٚ وبضأس تهٕيٕبت قٛض ٚ ٔكٛضت

 801/0 ثطٌعاضي ٘كؿت ٔبٞيب٘ٝ ثب ٚاِسيٗ

 638/0 ثطٌعاضي ؾرٙطا٘ي عّٕي

 586/0 ٞبي ثبظآٔٛظي فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ زٚضٜ

 535/0 اٖآٔٛظقٍطثطٌعاضي ٔٙرٓ قٛضاي 

 776/0 ِٛيت ٚ اذتيبض ثٝ وبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهم آٟ٘بئتفٛيى ٔؿ ٔكبضوت ٚ اضتجبَبت

 756/0 ظقيآٔٛ ٞبيٟ٘بزثطلطاضي اضتجبٌ ثب ؾبيط 

 784/0 نطيح  ٚ ضٚقٗ  ثٝ نٛضت ٞبي اجطايي ، ٔمطضات ٚ آييٗ ٘بٔٝتعييٗ لٛا٘يٗ لبٕ٘ٛ٘ٙسي

 734/0 آٔٛظاٖ افطاز ثبالذم زا٘ف تٕبٔياٞساف اؾبؾي ٔسضؾٝ ٚ تٛجيٝ آٟ٘ب ثطاي  تٛجٝ ثٝ

 736/0 لسضزا٘ي ثٝ نٛضت ٔبزي ٚ ٔعٙٛي اظ ذسٔبت زا٘ف آٔٛظاٖ حٕبيتي

 566/0 آٔٛظاٖ وبضوٙبٖ ٚ زا٘ف اظ ٙيت ٚ حٕبيتفطاٞٓ ؾبذتٗ أ
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 گيزي نتيجهبحث و 
ي افعايف ثبظزٜ ٔطاوع آٔٛظـ وكبٚضظي زض تطثيت افطاز وبضآٔس ثطاثٟجٛز ويفيت آٔٛظـ ٚ ثب 

اثطثركي ٚ وبضايي  اظ آ٘جب وٝاؾبؾي ثطزاقت.  زض تٛؾعٝ وكٛض ٌبْ ثبيؿتي ،ذسٔت ثٝ وكبٚضظي

ٔسيطيتي تب عٛأُ زض ايٗ ُٔبِعٝ تالـ قس ، ٓ ثٝ ٔسيطيت آٖ زاضزآٔٛظقي ثؿتٍي ٔؿتمي ٟ٘بزيه 

آٔٛظاٖ  زيسٌبٜ زا٘ف ثٙسي ضتجٝ. تحّيُ قٛز ٞبي ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ويفيت آٔٛظـتأثيطٌصاض ثط 

٘كبٖ زاز وٝ  ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ٞبي ويفيت آٔٛظـ طٌصاض ثطيبثتٔسيطيتي پيطأٖٛ ٔتغيطٞبي 

ثطذٛضز ٚ  ي، ٚ ٘حٜٛضيعي٘رٓ ٚ ثط٘بٔٝ ،بٖ ثطاؾبؼ ترهم آٟ٘بتفٛيى ٔؿئِٛيت ٚ اذتيبض ثٝ وبضوٙ

تكىيُ ضا ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي  ٞبي اَٚ اثطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـ ضتجٝؾٝ ذٛـ اذاللي ٔسيط 

ثٝ  .(Naseri,2005)، ضيعي ثٝ ثط٘بٔٝ(Bazargan,2007).  ٚ(Behrangi,1992) .  زاز٘س.

 پػٚٞفقٛز ثيٗ ٘تبيج ايٗ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ ٔكبٞسٜ ٔي .ا٘س ضفتبض اذاللي ٔسيطيت آٔٛظقي اقبضٜ وطزٜ

ٞبي ثٝ زؾت آٔسٜ ٚ اظ آ٘جب وٝ  ثب تٛجٝ ثٝ يبفتٝ شوط قسٜ ٕٞرٛا٘ي ٚجٛز زاضز. ٞبيپػٚٞفٚ 

تفٛيى ٔؿئِٛيت ثٝ وبضوٙبٖ ثطاؾبؼ ترهم ايكبٖ زض ضتجٝ اَٚ لطاض زاقت، يطٚضي اؾت تب 

تٛاٖ ثٝ وبضوٙبٖ ثب  ٞبيي وٝ ٔي ؾبيي حيُٕٝٛزٜ ٚ ثب قٙبٔسيطاٖ آٔٛظقي ثٝ ايٗ ٟٔٓ تٛجٝ ٘

 ٞبي آٔٛظقي وٛقيس. نالحيت تفٛيى اذتيبض ٕ٘ٛز؛ زض ضاؾتبي ثٟجٛز فعبِيت

قٛض ٚ ، ٔسيط اي نالحيت حطفٝعبُٔ ثب عٙٛاٖ  پٙجاظ اؾترطاج  حبوي٘تبيج تحّيُ عبّٔي 

زضنس اظ  41/66زض ٔجٕٛع ز. ايٗ عٛأُ ثٛ حٕبيتي، ٚ لبٕ٘ٛ٘ٙسي، ٔكبضوت ٚ اضتجبَبت، ٔكٛضت

ٌيطي ثٝ ٔٛلآ ٚ ثٝ  تهٕيٓذٛز ثٝ  پػٚٞفزض  .(Shepard,2005) وُ ٚاضيب٘ؽ ضا تجييٗ وطز٘س.

 اي وبضوٙبٖ آٔٛظقي حطفٝ  ٘ربضت ٕٔتس ثط تٛؾعٝٚ ٔٙبؾت، پكتيجب٘ي ٚ ضإٞٙبيي ٔعّٕبٖ،   قيٜٛ

 پػٚٞفيٗ ا وٝ ثب يبفتٝثبقس  اقبضٜ ٕ٘ٛزٜ اؾت. ايٗ ٔتغيطٞب ٔجيٗ عبُٔ قٛض ٚ ٔكٛضت ٔي

 ٕٞرٛا٘ي زاضز.

ٔكبضوت زازٖ   ٔسيطيت ٔطاوع آٔٛظـ وكبٚضظي ثبيؿتي زض ظٔيٙٝ، پػٚٞف ثطاؾبؼ ٘تبيج

آٖ ٞبي ٔطتجٍ ثب آٟ٘ب ٚ يب ٔؿبيّي وٝ آٟ٘ب تٛا٘بيي ٘رطزٞي زض  زض تهٕيٓآٔٛظاٖ  ٚ زا٘فآٔٛظقٍطاٖ 

تطي بض احؿبؼ ٔؿئِٛيت ثيفو ٘ؿجت ثٝ ٘فعبٖ شي ضاٜ  اظ ايٗچطا وٝ  ٕ٘بيٙس.ضا زاض٘س، تٛجٝ أٛض 

 .ذٛاٞٙس وطزتط فعبِيت ٚ ثٟتط ٚ ثيف وطزٜ

تطيٗ  اي ٔسيط اظ ٟٔٓ نالحيت حطفٝ عبُٔ حبوي اظ آٖ ثٛز وٝ ٘تبيج حبنُ اظ تحّيُ عبّٔي

ثبقس. زض ايٗ ذهٛل الظْ اؾت تب  ٞبي ٔتٛؾُٝ وكبٚضظي ٔي عٛأُ تبثيطٌصاض ثط ويفيت آٔٛظـ

، ٔؿئِٛيت ٔطاوع آٔٛظقي ضا ثط عٟسٜ زاقتٝ ٞؿتٙسٞبي الظْ  ٔسيطاٖ ٔجطة وٝ زاضاي نالحيت

. زٞٙس٘ربْ آٔٛظـ ضا ثٝ ؾٛي پيكطفت ٚ تعبِي ؾٛق   ثبقٙس تب ثب اؾتفبزٜ اظ عّٓ ٚ ٞٙط ٔسيطيت،

چٙيٗ، انَٛ ٞبي آٔٛظقي زض ذهٛل انَٛ ٚ عّٓ ٔسيطيت، ٚ ٞٓ ٌطزز تب زٚضٜ پيكٟٙبز ٔي
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إٞيت ٚ ِعْٚ تٛجٝ ثٝ وبضوٙبٖ  ثبيؿتي اض قٛز. عالٜٚ ثط آٖ،ضيعي ثطاي ٔسيطاٖ آٔٛظقي ثطٌع ثط٘بٔٝ

آٔٛظاٖ ٚ ٘حٜٛ ثطذٛضز ٔٙبؾت ثب ايٗ افطاز زض ضاؾتبي ثٟجٛز  چٙيٗ، تٛجٝ ثٝ زا٘فٚ آٔٛظقٍطاٖ ٚ ٞٓ

 ويفيت آٔٛظقي ثطاي ٔسيطاٖ ثٝ ذٛثي تجييٗ ٌطزز.

٘فآ ضا ثٝ ٔٛلآ زض  ، الظْ اؾت تب ٔسيطيت آٔٛظقي وبضوٙبٖ ٚ افطاز شيثب تٛجٝ ثٝ ٘تبيج

ٞبي ٔفيس ايكبٖ ثٝ ذٛثي ثٟطٜ ٌطفت.  اتربش قسٜ لطاض زٞس تب ثتٛاٖ اظ وٕه ٞبيجطيبٖ تهٕيٓ

چٙيٗ، أٛض تحهيّي فطظ٘ساٖ ذٛز لطاض ٌيط٘س. آٔٛظاٖ ثبيس زض جطيبٖ أٛض ٔسضؾٝ ٚ ٞٓ ٚاِسيٗ زا٘ف

ٞبي قغّي آٔٛظقٍطاٖ اظ  تٟٔبضثٟجٛز ٞبيي زض ايٗ ذهٛل يطٚضي اؾت.  ضٚ ثطٌعاضي ٘كؿت اظ ايٗ

 ٞبي آٔٛظـ يٕٗ ذسٔت اظ زيٍط ٔٛاضزي اؾت وٝ ثبيس ثٝ آٖ تٛجٝ ٕ٘ٛز. ثطٌعاضي زٚضٜ ضاٜ
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