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چکیسُ
اگطچِ قْط ٍ قْطًكیٌی ذَز یىی اظ هْنتطیي قبذمّبی ضفبُ ٍ تَؾؼِی ارتوبػی ٍ
التهبزی هحؿَة هیقَز ،اهب ضقس قتبثبى آى هیتَاًس ؾطاًِی ثطذَضزاضی اظ اهىبًبت ارتوبػی
ٍ التهبزی ضا وبّف زّس ٍ اظ ایي عطیك پیبهسّبی آى ثِ نَضت وبّف ؾغح ویفیت ظًسگی زض
ػطنِّبی هرتلف قْطی ًوبیبى قَز .ثب تَرِ ثِ اّویت هَضَع ویفیت ظًسگی زض ًَاحی
قْطی ،پػٍّف حبضط ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ هیساًی ،تىٌیه پیوبیف ،اثعاض تحمیك پطؾكٌبهِ ٍ
اؾتفبزُ اظ ًطمافعاضّبی  ،Smart PLS ٍ SPSSثِ زًجبل ثطضؾی اضتجبط ثیي حوبیت ارتوبػی ٍ
ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ثِ ػٌَاى ّسف انلی اؾت .ربهؼِی آهبضی پػٍّف حبضط
ولیِی قْطًٍساى قْط وطهبًكبُ ّؿتٌس وِ تؼساز ً 384فط اظ قْطًٍساى  18ؾبل ثِ ثبالی آًْب ثِ
ػٌَاى حزن ًوًَِ هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِاًس.
ًتبیذ تحمیك حبوی اظ آى اؾت وِ ثیي هیعاى ول حوبیت ارتوبػی ٍ اثؼبز آى یؼٌی حوبیت
اضظیبثبًِ ،حوبیت اعالػبتی ،حوبیت ػبعفی ٍ حوبیت اثعاضی ،ثب ویفیت ظًسگی قْطی اضتجبط
هخجت ٍ هؼٌبزاضی ٍرَز زاضز؛ ثٌبثطایي توبهی فطضیِّبی پػٍّف تأییس هیقًَسّ .وچٌیي ًتبیذ
 -1اؾتبزیبض گطٍُ ربهؼِقٌبؾیٍ ،احس اؾالمآثبز غطة ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،اؾالم آثبز غطة ،ایطاى
h.heidarkhani@yahoo.com
 -2اؾتبزیبض گطٍُ رغطافیبٍ ،احس وطهبًكبُ ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،وطهبًكبُ ،ایطاىn.ghanbari@iauksh.ac.ir
 -3اؾتبزیبض گطٍُ ػلَم ؾیبؾیٍ ،احس وطهبًكبُ ،زاًكگبُ آظاز اؾالهی ،وطهبًكبُ ،ایطاى
dr.sirousmohebi@yahoo.com
تاضید ٍصَل95/10/15 :

تاضید پصیطش96/1/27 :
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حبنل اظ هسل هؼبزلِی ؾبذتبضی )ً (Smart PLSیع ًكبى زازًس وِ هتغیط حوبیت ارتوبػی زض
هزوَع  0/50اظ ٍاضیبًؽ هتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ضا تجییي هیوٌس ،ثب هسًظط لطاض
زازى همبزیط هطثَط ثِ حزن احط قبذم ضطیت تؼییي ایي همساض زض حس هتَؾظ ( )0/25ثطآٍضز
هیقَز.
کلیس ٍاغگاى :ویفیت ظًسگی قْطی ،حوبیت ارتوبػی ،حوبیت اضظیبثبًِ ،حوبیت ػبعفی،
حوبیت اعالػبتی ،حوبیت اثعاضی.

هقسهِ ٍ تیاى هسألِ
ًگبّی ثِ ؾیط تىبهل تبضیری هغبلؼبت تَؾؼِ ًكبى هیزّس وِ ایي زض عَل ضًٍس تىبهلی
ذَز اظ ًگبُّبی یهؾَیِی التهبزی ٍ ووّی ثِ ؾوت قوَل هفبّین ؾیبؾی ،ارتوبػی،
فطٌّگی ،ضفبّی ٍ اضظقی حطوت وطزُ اؾت .تَرِ ثِ همَلِی ویفیت ظًسگی زض
ؾبلّبی اذیط ضا ًیع هیتَاى زض ّویي ضاؾتب (تغییط ًگبُ اظ تَؾؼِی یه ثؼسی ٍ ووّی ثِ
تَؾؼِی چٌسی ثؼسی ٍ ویفی) هَضز اّتوبم لطاض زاز .ایي هَضَع زض ؾبلّبی اذیط
تَرْبت ظیبزی ضا ثِ ذَز هؼغَف وطزُ اؾت ٍ ثِ هَضَع هْوی زض ثرف ػوسُای اظ
حَظُّبی ػلَم اًؿبًی تجسیل قسُ اؾت .ضٍاد ٍ وبضثطز هفَْم ویفیت ظًسگی زض ٍالغ
وٌكی اؾت ػلیِ تَؾؼِی یه ثؼسی التهبزی زض ؾغح هلی ٍ تَؾؼِی نطفبً وبلجسی
وبضوطزی زض همیبؼ قْطی ٍ تالقی زض رْت اّتوبم ثِ هؼیبضّبی ویفی زض ػطنِی
ثطًبهِضیعی هیثبقس (هْسی ظازُ ٍ زیگطاى304 :1385 ،؛ ثِ ًمل اظ حؿیٌی ٍ ثبلطیبى،
.)56 :1393
ویفیت ظًسگی ،هفَْهی پیچیسُ ٍ چٌس ثؼسی اؾت وِ تحت تأحیط هؤلفِّبیی چَى ظهبى ٍ
هىبى ٍ اضظـّبی فطزی ٍ ارتوبػی لطاض زاضز ٍ اظ ایي ضٍ هؼبًی گًَبگًَی ثطای افطاز ٍ
گطٍُّبی هرتلف ثط آى هتطتت اؾت .ثطذی آى ضا ثِ ػٌَاى لبثلیت ظیؿتپصیطی یه
ًبحیِ ،ثطذی زیگط ثِ ػٌَاى اًساظُای ثطای هیعاى رصاثیت ٍ ثطذی ثِ ػٌَاى ضفبُ ػوَهی،
ثْعیؿتی ارتوبػی ،قبزوبهی ،ضضبیتوٌسی ٍ هَاضزی اظ ایي زؾت تؼجیط وطزُاًس (اپلی ٍ
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هٌَى.)288 - 292 :2008 ،1
ویفیت ظًسگی ثِ ػٌَاى یه انغالح ،هفَْهی ثطای ًكبى زازى هیعاى ضضبیت افطاز ٍ
گطٍُّبی هرتلف اظ ظًسگی اؾت وِ رٌجِّبی هرتلف ضا زض ثطهیگیطز .یىی اظ
گطٍُّبیی وِ تَرِ ثِ ویفیت ظًسگی آًْب اّویت زاضز ،ؾبوٌبى هٌبعك قْطی ّؿتٌس وِ
« 0/54اظ هطزم زًیب ضا تكىیل هیزٌّس» (هطوع اعالػبت ؾبظهبى هلل هتحس.)1393 ،
ضقس قْطی زض لطى ثیؿتن ؾْن روؼیت قْطًكیي ضا ثِ قست افعایف زاز ٍ قْطًكیٌی
ضا ثِ قیَُ ی غبلت ظًسگی تجسیل وطز .اگطچِ قْط ٍ قْطًكیٌی ذَز یىی اظ هْنتطیي
قبذمّبی ضفبُ ٍ تَؾؼِی ارتوبػی ٍ التهبزی هحؿَة هیقَز ،اهب ضقس قتبثبى آى
هیتَاًس ؾطاًِی ثطذَضزاضی اظ اهىبًبت ارتوبػی ٍ التهبزی ضا وبّف زّس ٍ اظ ایي
عطیك پیبهسّبی آى ثِ نَضت وبّف ؾغح ویفیت ظًسگی زض ػطنِّبی هرتلف قْطی
ًوبیبى قَز .ثٌبثطایي همَلِی ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی اظ رولِ ًرؿتیي
هحَضّبی هغبلؼبتی ثَز وِ ّوطاُ ثب ضقس قْطی ،هَضز تَرِ هترههبى هؿبئل قْطی
لطاض گطفت (ػلی اوجطی ٍ اهیٌی .)122 :1389 ،آًچِ تحمیمبت پیكیي ًكبى هیزّس ایي
اؾت وِ اظ اثتسای زِّی  60هیالزی هفَْم ویفیت ظًسگی زض وكَضّبی اضٍپبیی ضٍاد
یبفت .زض ثطذی اظ رَاهغ پیكطفتِ ایي ٍاغُ ّوطاُ ٍ گبّی هتطازف ثب ٍاغُّبی زیگطی
هبًٌس ،ثْعیؿتی ّوگبًی ،ضفبُ ارتوبػی ،تأهیي ارتوبػی ٍ هبًٌس آى ثِ وبض گطفتِ هیقس
(ثبضی.)6 – 12 :1380 ،
ًَاحی قْطی هطاوع انلی ضقس التهبزی ،ارتوبػی ٍ ؾیبؾی زض ّط وكَضی ّؿتٌس وِ
ذَز ضا ثِ ػٌَاى رصاةتطیي ًمبط ثطای ایزبز حطٍت ،وبض ،ذاللیت ٍ ًَآٍضی احجبت
وطزُاًس؛ اهب ًَاحی قْطی ثب چبلفّبی هْوی زض ظهیٌِّبی ترطیت فیعیىی ٍ هحیغی،
هحطٍهیت ارتوبػیً ،باهٌی ،ثیىبضی ،ووجَز هؿىي ٍ ثرهَل تطافیه ضٍثطٍ ّؿتٌس وِ
ایي هكىالت ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ضا وبّف (قىَّی ٍ ووبًساضی:1394 ،
 ٍ )26ثٌبثطایي لعٍم تَرِ ثِ ایي همَلِ ضا افعایف هیزٌّس.
1- Epley and Menon
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اظ رولِ ػَاهل هطتجظ ثب ویفیت ظًسگی افطاز حوبیتّبی ارتوبػی اظ هٌبثغ هرتلف
حوبیتی اؾت .حوبیت ارتوبػی ضا هیتَاى ثِ ػٌَاى قجىِای اظ اضتجبعبت تَنیف وطز
وِ ضفبلت ٍ ّوىبضی ضا فطاّن هیآٍضز ٍ قبهل ووه ثِ فطز ثِ هٌظَض فْن ٍ همبثلِی
ثْتط ثب ضٍیساز اؾتطؼظا هیقَز؛ حوبیت اثعاضی ثِ هؼٌبی ووه هبلی یب وبالیی ٍ حوبیت
اعالػبتی ،ثِ ػٌَاى اعالػبتی وِ زض ظهیٌِی ضٍیساز اؾتطؼظا ثِ فطز زازُ هیقَز ٍ
حوبیت ػبعفی وِ ثِ هٌعلِی اعویٌبىثركی ٍ یب زلگطهی زازى ثِ فطز زض قطایظ
اؾتطؼظا هیثبقس (آزلط ٍ 1زیگطاى .)2005 ،زضیبفت ثبظذَضز هٌبؾت ٍ حوبیتگطاًِ زض
اثؼبز هرتلف ،احؿبؼ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی ضا اضتمب هیثركس ٍ ثِ ٍضؼیت ًبثؿبهبى
افطاز ؾط ٍ ؾبهبى هیثركس.
حوبیت ارتوبػی ثط ٍضؼیت رؿوی ،ضٍاًی ،ضضبیت اظ ظًسگی ٍ رٌجِّبی هرتلف
ویفیت ظًسگی افطاز احطات ظیبزی زاضز ٍ ثِ ػٌَاى یه ػبهل تؼسیلوٌٌسُی هؤحط زض همبثلِ
ٍ ؾبظگبضی ثب قطایظ ثس ظًسگی قٌبذتِ قسُ اؾت (فطیسلٌسض ٍ 2زیگطاى– 266 :2007 ،
 .)264حوبیت ارتوبػی ثِ چٌس زلیل زاضای اّویت ٍیػُای اؾت؛ اٍل ایٌىِ اًؿبى
هَرَزی ارتوبػی اؾت ٍ اضتجبط ارتوبػی ثِ ػٌَاى یىی اظ ػَاهل انلی زض ویفیت
ظًسگی اقربل هغطح اؾت ّ .وچٌیي احطات ًبهغلَة اًعٍای ارتوبػی ٍ یب اظ زؾت
زازى پیًَسّبی ارتوبػی زض ظًسگی افطاز ،قَاّس هحىوی ثطای تأییس ایي لضیِ ّؿتٌس.
ػالٍُ ثط ایي ،حوبیت ارتوبػی ثِ ػٌَاى یه اثعاض هٌبؾت ٍ تمطیجبً زض زؾتطؼ ،هیتَاًس
زض ثطًبهِّبی هساذلِای وِ ثطای افعایف ؾغح ضفبُ ثرهَل ضفبُ ضٍاًی عطاحی
هیقًَس ،وبضثطزّبی ظیبزی زاقتِ ثبقس (ضیچوي.)554 -556 :1995 ،3
ثٌبثطایي ثب تَرِ ثِ تَضیحبت زازُ قسُ ثطضؾی اضتجبط ثیي حوبیت ارتوبػی ٍ ضضبیت
اظ ویفیت ظًسگی قْطی زض ًمبط قْطی هؿألِای هْن اؾت ٍ زض ّویي ضاؾتب پػٍّف
حبضط ثِ زًجبل پبؾد ثِ ایي ؾؤال انلی اؾت وِ آیب ثیي حوبیت ارتوبػی ٍ ضضبیت اظ
1- Adler
2- Friedlander
3- Richman
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ویفیت ظًسگی قْطی زض ثیي قْطًٍساى قْط وطهبًكبُ اضتجبعی ٍرَز زاضز؟
قْطؾتبى وطهبًكبُ ثب ٍؾؼت تمطیجی  8547ویلَهتط هطثغ ثِ هطوع اؾتبى وطهبًكبُ ٍ
هٌغمِای هطظی ،زاضای اّویت اؾتطاتػیه اؾت .وطهبًكبُ یىی اظ والىقْطّبی هْن
ایطاى ٍ رعء زُ قْط پطروؼیت وكَض هحؿَة هیقَز ٍ ّوَاضُ زض تبضید ایطاى
ثرهَل ثؼس اظ اًمالة اؾالهی ٍ زض زٍضاى رٌگ تحویلی زاضای ربیگبّی حیبتی ثَزُ
اؾت اهب ثب ایي تفبؾیط قْط وطهبًكبُ اظ لحبػ اهىبًبت هرتلف زض ٍضؼیت چٌساى
هٌبؾجی ًیؿت ٍ زاضای ثیكتطیي آهبض ثیىبضی زض ؾغح وكَض اؾت ٍ  30زضنس اظ
روؼیت ایي قْط زض حبقیِّب ظًسگی هیوٌٌس؛ ثٌبثطایي ویفیت ظًسگی قْطی قْطًٍساىِ
ایي قْط تحت تأحیط هكىالت هرتلف لطاض گطفتِ ٍ الظم اؾت هَضز ثطضؾی ػلوی لطاض
ثگیطز.
پیطیٌِی پػٍّص
 قؼجبى ظازُ ٍ زیگطاى ( )1392پػٍّكی ضا ثب ػٌَاى «ثطضؾی ضاثغِ هیبى ؾجهّبیهمبثلِ ثب اؾتطؼ ٍ حوبیت ارتوبػی ثب ویفیت ظًسگی ظًبى ؾطپطؾت ذبًَاض قْط تْطاى»
ثِ اًزبم ضؾبًسًس .یبفتِّب ثیبًگط ضاثغِی هؼٌبزاض هیبى ؾجهّبی همبثلِ ثب اؾتطؼ ٍ
حوبیت ارتوبػی ثب ویفیت ظًسگی ثَز .زض هیبى هؤلفِّبی ؾجهّبی همبثلِ ،هؤلفِی
هؿألِهساضی ٍ هؤلفِی ارتٌبثی ثب ویفیت ظًسگی ّوجؿتگی هخجت ٍ هؤلفِی ّیزبىهساضی
ثب ویفیت ظًسگی ّوجؿتگی هٌفی زاقتّ .وچٌیي هیبى هؤلفِّبی حوبیت ارتوبػی (ثزع
حوبیت زٍؾتبى) ثب ویفیت ظًسگی ضاثغِی هؼٌبزاضی هكبّسُ قس.
 ًؿتطى ٍ زیگطاى ( )1394پػٍّكی ضا ثب ػٌَاى «اضظیبثی ویفیت ظًسگی قْطی زضهحالت ثبفت لسین ٍ رسیس قْط اضٍهیِ» ثِ اًزبم ضؾبًسًسً .تبیذ تحمیك ًكبى زازًس وِ
اظ ثیي چْبض ػبهل قٌبؾبیی قسُ ثِ ػٌَاى اثؼبز شٌّی ،ویفیت هؤلفِّبی التهبزی اظ ًظط
پبؾرگَیبى ؾبوي هحالت هَضز هغبلؼِی ثبفت لسین ٍ رسیس ثیكتطیي تأحیط ضا ثطویفیت
شٌّی ظًسگی زاضز.
 -حبری ًػاز ٍ زیگطاى ( )1395پػٍّكی ضا ثب ػٌَاى «تحلیل ٍ اضظیبثی ًبثطاثطیّبی
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ویفیت ظًسگی زض هحالت قْطی (ًوًَِی هَضزی :قْط فبضؾبى)» ثِ اًزبم ضؾبًسًس.
یبفتِّبی پػٍّف گَیبی آى اؾت وِ هحالت ًبحیِی زٍ قْط فبضؾبى زض قبذمّبی
التهبزی ،ثب اهتیبظ  ،0.841ارتوبػی ثب اهتیبظ  ٍ 0.981وبلجسی ثب اهتیبظ  0.930زض ضتجِی
اٍل ٍ هحالت ًبحیِ یه ایي قْط ضتجِی آذط ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًسّ .وچٌیي اظ
هٌظط قبذم ظیؿتهحیغی ،هحالت ًبحیِی چْبض ثب اهتیبظ  0.986زض ضتجِی ًرؿت ٍ
ًبحیِی ؾِ ثب اهتیبظ  0.266زض ضتجِی آذط لطاض گطفتِاًس.
 ثله ٍ گبّبیبقی )2005( 1پػٍّكی ثب ػٌَاى «وٌفّبی هتمبثل فضبیی ٍ ارتوبػی:ویفیت ظًسگی ؾطهبیِی ارتوبػی ٍ قجىِّبی ارتوبػی» ضا زض هٌبعك هتؼسزی زض غاپي
اًزبم زازًس .ثط اؾبؼ ثطذی ًتبیذ اضائِ قسُ زض ایي پػٍّف ،تَرِ ثِ ربیگبُ هْن
ؾبلوٌساى (زض ربهؼِی غاپي) ثِ ػٌَاى هطوع حمل قجىِّبی ارتوبػی ٍ زاضًسگبى ؾغح
ثبالی ؾطهبیِی ارتوبػی زض تؼییي ٍ اضظیبثی نحیح ؾغح ویفیت ظًسگی هَضز تأییس لطاض
گطفتِ اؾت.
 لی )2008( 2ثب اؾتفبزُ اظ قبذمّبی شٌّی ثِ اضظیبثی ویفیت ظًسگی زض قْط تبیپِپطزاذتِ اؾت .زض ایي ضاؾتب ً 331فط اظ ؾبوٌبى قْط تبیپِ ثِ هٌظَض پیوبیف اضظیبثی شٌّی
ؾبوٌبى اظ ویفیت ظًسگی هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ اؾتً .تبیذ ایي هغبلؼِ ًكبى هیزّس وِ
هحل ظًسگی ،ظًبقَیی ،ؾي ،تحهیالت ٍ زضآهس للوطٍّبی هرتلف ضضبیت ضا تحت
تأحیط لطاض هی زٌّس .ػالٍُ ثط آى ٍضؼیت ارتوبػی ،تؼلمبت هحلی ٍ ضضبیت اظ هحلِ
ثیكتطیي تأحیط ضا ثط ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی زاضًس.
 اٍوتبی ٍ ضٍؾتولیب )2010( 3پػٍّكی ضا ثب ػٌَاى «اًساظُگیطی ویفیت ظًسگی قْطی ٍضضبیت هحلِ؛ هٌغمِی هَضز هغبلؼِ :فبهبگَؾتب» ثِ اًزبم ضؾبًسًسً .تبیذ ًكبى زازًس وِ
زض همبیؿِ ثب ضضبیت یه فطز اظ ذبًِّ ،وؿبیگبى ًعزیه ٍ ٍیػگیّبی آًْب ،ضضبیت اظ
ویفیت ولی ظًسگی قْطی زض فبهبگَؾتب پبییيتط اؾت .زض حبلی وِ تمطیجبً زٍ ؾَم اظ
1- John Black and Gahayashy
2- Lee
3- Oktay and Rustemli
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ًوًَِ ثِ عَض ولی اظ هحلِی ذَز ضاضی ثَزًس ،فمظ  21زضنس اظ ویفیت ظًسگی ضاضی
ثَزًس.
 ظیٌبل ٍ 1زیگطاى ( )2012پػٍّكی ضا ثب ػٌَاى «قطایظ هؿىي ٍ ویفیت ظًسگی فمطایقْطی زض هبلعی» ثِ اًزبم ضؾبًسًسً .تبیذ ًكبى زازًس وِ ضاثغِی هؼٌبزاضی ثیي قطایظ
هؿىي ،ثْساقت ،ایوٌی ٍ حوبیت ارتوبػی ٍ ویفیت ظًسگی ٍرَز زاضز ٍ هؿىي ًِ تٌْب
یه ؾطپٌبُ فیعیىی ثلىِ ًمف هْوی زض ؾالهت رؿوی ،ضٍاًی ٍ ػبعفی فطز ثب تَرِ ثِ
اثؼبز ویفی اضائِ قسُ تَؾظ قطایظ هؿىي ٍ هحیظ اعطاف هٌغمِی هؿىي زاضز.
 وَض ٍ وَض ٍ ًٍىبتیكبى )2015( 2زض تحمیمی ثب ػٌَاى «ػَاهل تؼییي وٌٌسُی حوبیتذبًَازُ ٍ ویفیت ظًسگی» ثِ قٌبؾبیی ػَاهل تؼییي وٌٌسُی ویفیت ظًسگی ٍ حوبیت
ذبًَازُ اظ افطاز ؾبلوٌس پطزاذتِاًس .یبفتِّب ًكبى هیزّس وِ افطازی وِ آهَظـ ضؾوی
زضیبفت وطزُ ثَزًس ،وؿبًی ثَزًس وِ اظ لحبػ هبلی هؿتمل ثَزًس ،وؿبًی وِ فؼبلیتّبی
ضٍظاًِقبى ضا ثِ نَضت هؿتمل اًزبم هیزازًس ٍ افطازی وِ اظ عطف اػضبی ذبًَازُقبى
حوبیت هیقسًس ،ویفیت ظًسگی ثبالیی زاقتٌس .ایي هغبلؼِ ًكبى زاز وِ ػَاهل هرتلفی
اظ رولِ رٌؿیت ،تحهیالت ،اؾتمالل هبلی ٍ حوبیت ذبًَازگی ویفیت ظًسگی ضا تؼییي
هیوٌس .ثِ عَض هكبثِ ،آهَظـ ،حطٍت ٍ حوبیت ذبًَازگی پیفثیٌی وٌٌسُی حوبیت
ذبًَازگی افطاز ثَز.
جوعتٌسی
زض یه روغثٌسی اظ پػٍّفّبی ثِ اًزبم ضؾیسُ ،هكبّسُ هیقَز تبوٌَى تحمیمبت
هرتلفی زض ظهیٌِی ویفیت ظًسگی ٍ تحمیمبت ووتطی زض ظهیٌِی ویفیت ظًسگی قْطی
اًزبم قسُ اؾت .زض تحمیمبت اًزبم قسُ رٌجِّبی هرتلفی اظ ویفیت ظًسگی هَضز
ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت اهب تأویس آًْب ثیكتط ثط ضضبیت اظ رٌجِّبی رؿوی ،ارتوبػی،
التهبزی ٍ ضٍاًی ویفیت ظًسگی اؾت .زض ٍالغ هؼیبض ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی زض اوخط
پػٍّفّبی اًزبم قسُ ،ثیكتط ثب هؼیبض ؾالهتهحَضی اؾت ًِ .تٌْب ویفیت ظًسگی ثلىِ
1- Zainal
2- Kaur & Kaur & Venkateashan
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حوبیت ارتوبػی ًیع اظ رٌجِی ؾالهت هحَض هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾتّ .طچٌس
ّطوسام اظ پػٍّفّبی ثبال زاضای ًتبیذ اضظقوٌسی ّؿتٌس ،اهب پػٍّف حبضط ثب آًْب
هتفبٍت اؾت ٍ ثیكتط ثط ویفیت ظًسگی زض هحلِّبی قْطی ٍ زض ؾغح قْطّب تأویس
زاضز.
زض ایي پػٍّف ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی ثب قبذمّبی ضضبیت اظ ٍضؼیت التهبزی،
ضضبیت اظ ٍضؼیت ارتوبػی ،ضضبیت اظ ٍضؼیت حول ٍ ًمل ٍ ضضبیت اظ هحیظ
ظیؿت ٍ هحیظ فیعیىی هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ قسُ اؾت ٍ نطفبً ثط ضضبیت اظ
رٌجِّبی هرتلف ظًسگی قْطی تأویس قسُ اؾتّ .وچٌیي ایي پػٍّف زض هٌبعك
حبقیِای ثِ ػٌَاى هٌبعمی وِ ّوَاضُ ثحج ویفیت ظًسگی زض آًزب هؿألِ اؾت ثِ اًزبم
ضؾیسُ اؾت ٍ ّویي هَضَع یىی زیگط اظ ًَآٍضیّبی پػٍّف اؾت .ویفیت ظًسگی
قْطی زض هٌبعك حبقیِای ّوَاضُ هؿألِای اؾبؾی ٍ هْن ثَزُ اؾت ٍ ثطضؾی آى
هَضَػی هْن ٍ ضطٍضی اؾت.
هثاًی ًظطی
کیفیت ظًسگی
آثطاّبم هبظلَ 1زض «ًظطیِی اًگیعُای» اـ اؾبؼ فطو ذَز ضا ثط ایي گصاقتِ وِ زض
زضٍى ّط اًؿبى ّفت زؾتِ ًیبظ ٍرَز زاضًس ،ایي ًیبظّب ػجبضتٌس اظً -1 :یبظّبی
فیعیَلَغیىیً-2 ،یبظ ثِ ایوٌیً -3 ،یبظّبی ارتوبػیً -4 ،یبظ ثِ احتطام - ،ذَزقىَفبیی،
 -6هؼطفتپصیطی -7 ،ظیجبییقٌبؾی .ثط اؾبؼ ایي ًظطیِ ثطای افعایف ضضبیتوٌسی افطاز
ثبیس اثتسا ؾؼی وطز ًیبظّبی اٍلیِ افطاز هبًٌس ذَضان ،پَقبن ،هؿىي ٍ ؾبیط ًیبظّبی
فیعیَلَغیىی ضا تأهیي ًوَز ،زض هطاحل ثؼسی ،هؿألِی اهٌیت قغلیً ،یبظّبی اضتجبعی زض
وبض ٍ ًیبظ ثِ احتطم هغطح اؾت ٍ زض آذط ًیع ثِ لَل هبظلَ ،فطز ثبیس آًچِ هیتَاًس ثبقس،
ثكَز (ضضبییبى.)176:1370 ،
لی ٍ زیگطاى هسلی زض اضتجبط ثب ویفیت ظًسگی اضائِ زازُاًس وِ هسل آى زض قىل ظیط
1- Abraham Maslow
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آٍضزُ قسُ اؾت .عجك ایي هسل ،ؾبذتبض هفَْهی ویفیت ظًسگی ثبیس حسالل قبهل چْبض
ثؼس یب ظهیٌِی گؿتطزُی ظًسگی ٍ زٍ هحَض ػیٌی ٍ شٌّی ثبقس .ضضبیت ظًسگی شٌّی
فطز ،تَؾظ قطایظ ظًسگی ػیٌیً ،ظبم ؾلؿلِهطاتجی ًیبظّبی ظًسگی ٍ اؾتبًساضزّبی
همبیؿِ قسُ ثب ظًسگی حبضط فطز تؼییي هیقَز .اضظیبثی ثط اؾبؼ قرهیت ،تزطثِّبی
ظًسگی ٍ هٌبثغ قرهی زض قجىِی فطٌّگی ،ارتوبػی ٍ هحیغی اؾت (لی ٍ 1زیگطاى،
.)156 :1976
فطاًؽ 2زض ًظطیِی ازضاوی ذَز ثطای ویفیت ظًسگی چْبض ثؼس انلی ذبًَازٍُ ،ضؼیت
ارتوبػی  -التهبزی ٍضؼیت ضٍحی  -ضٍاًی ٍ ٍضؼیت رؿوبًی ضا هؤحط هیزاًس .ایي
ًظطیِ زض ظیط آهسُ اؾت .ایي چْبض هتغیط انلی هیتَاًس هؿتمالً یب تَأم ثب یىسیگط ثط
ضٍی ویفیت ظًسگی تأحیطگصاض ثبقس .الجتِ زضن فطز اظ ویفیت ظًسگی ًیع هیتَاًس ثط ّط
یه اظ هتغیطّبی ًبهجطزُ تأحیط زاقتِ ثبقس ثِ عَضی وِ ،اگط زضن فطز اظ ویفیت
ظًسگیاـ وبّف یبثس ،هیتَاًس ثط تَاًبیی ٍی زض هحیظ وبضی ٍ قغلیاـ تأحیط گصاقتِ
ٍ هَرت ًمهبى قطایظ التهبزی ٍ ارتوبػی ٍی گطزز .ثطذَضزاضی اظ ویفیت ظًسگی
ضؼیف هی تَاًس ثط اضتجبعبت ذبًَازگی ًیع تأحیط ثگصاضز .ویفیت ظًسگی ضؼیف ًیع
هیتَاًس هَرت ثِ وبضگیطی هىبًیؿنّبی همبثلِ ٍ ؾبظگبضی ًبهؤحط زض افطاز قسُ ٍ
هتؼبلجبً هَرت افعایف تٌف زض آًبى گطزز ٍ افعایف تٌف ذَز زض اضتجبط هؿتمین ثب
ػَاهل فیعیىی ٍ رؿوی ثَزُ ٍ هیتَاًس قست ثیوبضی ضا زض فطز افعایف زّس .ثٌبثطایي
هكبّسُ هی قَز وِ ویفیت ظًسگی یه هفَْم ٍ ؾبذتبض چٌس ثؼسی ٍ پیچیسُ اؾت وِ
ثبیس اظ رٌجِّبی هرتلفی اضظیبثی قَز (فطاًؽ1992 ،؛ ثِ ًمل اظ لٌجطی ٍ زیگطاى:1395 ،
.)77
ًبگلیط 3زض ؾبل  1966تؼسازی فطو هطتجظ ثب ویفیت ظًسگی ضا ثِ ػٌَاى انَل ضاٌّوب
ثطای ضًٍس هغبلؼِی هؿبئل ویفیت ظًسگی ػٌَاى هیوٌس:
1- Li
2- Ferrans
3- Naglyr
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 .1ویفیت ظًسگی هفَْهی چٌسثؼسی اؾت؛
ّ .2ط فطز هبّیتی ظیؿتی ،ارتوبػی ٍ ضٍاًی زاضز وِ زض تؼبهل هؿتوط ثب هحیظ اٍؾت؛
 .3ویفیت ظًسگی ثطذبؾتِ اظ پیچیسگی وٌف هتمبثل قرم ثب هحیظ اؾت؛
 .4اثؼبز ویفیت ظًسگی ّوطاُ ثب تَاًبیی یب ػسم تَاًبیی هطزم ،ثطای ّوِ یىؿبى اؾت؛
 .5اگطچِ اثؼبز اؾبؾی ویفیت ظًسگی ثطای ّوگبى یىؿبى اؾت ،اهب ویفیت ظًسگی ثب
زضربت هرتلف زض افطاز گًَبگَى هتفبٍت اؾت (اٍُ.)32 :2005 ،1
زٍّل )1984( 2هؤلفِّبی ویفیت ظًسگی زض قْطّب ضا ثطهیقوبضز ٍ هؼتمس اؾت وِ ثبال
ثَزى ؾغح ثْساقت ثطاؾبؼ قبذمّبی لبثل لجَل ثْساقتیٍ ،رَز ذسهبت ثْساقتی
هفیس ٍ لبثل زؾتطؾی ثطای ولیِی ؾبوٌبى ،ثبال ثَزى ویفیت وبلجسی هحیظ ،هؿىيٍ ،رَز
اوَؾیؿتنّبی ؾبلنٍ ،رَز هحالت فؼبل ٍ هؼٌبزاض ،ضفغ ًیبظّبی اٍلیِ ّط قْطًٍس،
ٍرَز ضٍاثظ ارتوبػی زض حس هؼمَلٍ ،رَز التهبز هتٌَع ٍ ذَزوفب ٍ تٌَع فؼبلیتّبی
فطٌّگیّ ،وگی ػَاهل اضتمبی ویفیت ظًسگی قْطًٍساى زض هحیظّبی قْطی ّؿتٌس
(ذبزهی ٍ رَوبض ؾطٌّگی.)106 – 108 :1392 ،
ضافبئل ٍ 3زیگطاى ( )1996ویفیت ظًسگی قْطی ضا حسی وِ قرم اظ اهىبًبت هْن
ظًسگیاـ لصت هیثطز ،تؼطیف هیوٌٌس .ثِ اػتمبز پبل ( )2005ویفیت ظًسگی ًكبى
زٌّسُی ٍیػگیّبی ولی ارتوبػی ٍ التهبزی ٍ هحیغی هٌبعك اؾت ٍ هیتَاًس ثِ ػٌَاى
اثعاضی لسضتوٌس ثطای ًظبضت ثط ثطًبهِضیعی تَؾؼِی ارتوبع ثِ وبض ضٍز (پبل88 :2005 ،
 .)84لٌگ ( )2000تئَضی ویفیت ظًسگی قْطی ذَز ضا ثب التجبؼ اظ ًظطیِی ؾلؿلِهطاتجی
هبظلَ تسٍیي وطزُ اؾت .ثطاؾبؼ ایي تئَضی هیتَاى گفت وِ ویفیت ظًسگی هحیظ
قْطی ضا ثط حؿت ثطآٍضزُ ؾبذتي گًَِّبی هرتلف ًیبظّبی اًؿبًی یؼٌیً :یبظّبی
فیعیَلَغیهً ،یبظ ایوٌی ٍ اهٌیتً ،یبظ ثِ ٍاثؿتگی ٍ احؿبؼ تؼلكً ،یبظ ثِ ػعت ٍ اػتوبز
1- Auh
2- Douhel
3- Raphael
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ثِ ًفؽً ،یبظ ثِ تحمك ذَیكتي ٍ ذَزقىَفبیی ٍ ًیبظّبی قٌبذتی ظیجبقٌبذتی
عجمِثٌسی ًوَز .ثٌبثطایي الظم اؾت تب هحیظ قْطی ًیبظّبی هتفبٍت اًؿبًی ضا ثطآٍضزُ
ؾبظز (گلىبض.)43 :1378 ،
ضیچبضز فلَضیسا 1اظ انغالح هغلَثیت ثطای تَنیف اهىبًبت ٍ تؿْیالت ضفبّی ثِ
ػٌَاى قبذهی اظ ویفیت ظًسگی قْطی ٍ هحیغی (هىبًی) اؾتفبزُ وطزُ ٍ زض
هغبلؼِی ذَز ثِ یه ًتیزِی ولی هیضؾس :هٌبعك پیكطٍ زض فٌبٍضی ثطتط زض ضوي
هٌبعك زاضای هغلَثیت ثبال ًیع ّؿتٌس .یىی اظ قبذمّبیی وِ فلَضیسا زض هَضز هغلَثیت
ٍ ًمف آى زض رصة نٌبیغ ثب فيآٍضی ثطتط ثِ وبض هیثطز ،قبذم هالیوت (آضاهف)
اؾت .قبذم هالیوت تَؾظ فلَضیسا ثِ نَضت چٌس هؤلفِی ػوسُ هَضز ؾٌزف لطاض
گطفتِ اؾت :زضنس افطاز ثیي ؾٌیي  22-29ؾبل (رَاًبى) .ؾطاًِی ثبضّب ،ولَةّبی
قجبًِ (ظًسگی قجبًِ) ،ؾطاًِی تؼساز گبلطیّبی ٌّطی ٍ هَظُّب .قبذم زیگط ؾٌزف
هغلَثیت وِ فلَضیسا زض هغبلؼِی گطٍُّبی وبًًَی ذَز ثِ زؾت آٍضزُ ،زض اضتجبط ثب
ویفیت هحیظ ظًسگی اؾت :یؼٌی هحیظ ؾبلن ٍ تویع ٍ تؼّْس ًؿجت ثِ حفؼ هٌبثغ عجیؼی
ثطای تفطیح ٍ اؾتطاحت (فلَضیسا.)58 :2005 ،
حوایت اجتواعی
حوبیت ارتوبػی هفَْهی اؾت وِ ثِ عَض گؿتطزُ اظ زیسگبُّبی ًظطی ٍ تزطثی
هتؼسزی هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ اؾت ٍ تؼبضیف گًَبگًَی اظ آى اضائِ قسُ اؾت .زض یه
تؼطیف ،حوبیت ارتوبػی ثِ هطالجت ،هحجت ،ػعت ،تؿلی ٍ ووىی وِ ؾبیط افطاز یب
گطٍُّب ثِ فطز اضظاًی هیزاضًس ،گفتِ هیقَز .ایي حوبیت ضا هوىي اؾت هٌبثغ گًَبگًَی
هبًٌس ّوؿطً ،بهعز ،ذبًَازُ ،الَام ،زٍؾتبىّ ،وىبضاى ،پعقه یب ؾبظهبىّبی ارتوبػی ثِ
ػول آٍضًس (ؾبضافیٌَ.)178 :1384 ،
تؼطیف ثطاًست ٍ ٍیٌطت 2اظ حوبیت ارتوبػی قبهل ایزبز تؼلك ،نویوت ،یىپبضچگی
ارتوبػی ،فطنت ٍ اهىبًی ثطای ضفتبضّبی حوطثرف ،تضویي هزسز اضظـ اًؿبىّب ٍ
1- Florida
2- Brandt and Weinert
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ایفبی ًمف آًبى ،اهىبى ووهّب ٍ اعالػبتی ،ػبعفی ٍ هبزی اؾت.
ؾبضافیٌس زضثبضُی تأحیطات هؿتمین (انلی) حوبیت ارتوبػی هیگَیس وِ ایي تأحیطات اظ
چٌسیي ضاُ هوىي اؾت ػول وٌٌس ٍ ثط ؾالهتی احط ثگصاضًس .ثطای هخبل ،افطازی وِ اظ
حوبیتّب ی ارتوبػی ثؿیبضی ثطذَضزاضًس ،احؿبؼ تؼلك ٍ ػعت ًفؽ ثیكتطی هیوٌٌس.
ًگطـ هخجتی وِ چٌیي هَلؼیتی پسیس هی آٍضز نطف ًظط اظ هیعاى اؾتطؼ ،هوىي اؾت
ثطای فطز هخالً ثِ ٍؾیلِی همبٍم ؾبذتي اٍ زض ثطاثط ػفًَت هفیس ثبقس (ؾبضافیٌس:1384 ،
.)178-179
وَّي ٍ هه وی 1ثب ثطضؾی هزوَػِای اظ هغبلؼبت هطتجظ ثب فطضیِی ضطثِگیط،
زضیبفتِّبی آًْب اذتالف لبثل تَرْی هكبّسُ وطزًس .زض ایي ثطضؾی آًْب ثِ ایي ًتیزِ
ضؾیسًس وِ اذتالفبت هكبّسُ قسُ ًبقی اظ زٍ ًَع فطضیِی ضطثِگیط اؾت وِ ّط وسام
ثب یبفتِّبی ازثیبت هَرَز فطضیِی ضطثِگیط هغبثمت زاضز .وَّي ٍ هه وی زٍ ًَع
فطضیِی ضطثِگیط ضا هغطح هیوٌٌسًَ -1 :ع لَیًَ -2 ،ع ضؼیفًَ .ع لَی فطضیِی
ضطثِگیط ،آؾیتقٌبؾی ضٍاًی قسیسی ضا ثطای اقربل پیفثیٌی هیوٌس وِ ؾغَح
ثبالیی اظ فكبض ضا تزطثِ هی وٌٌس اهب اظ ؾغَح پبییي حوبیت ارتوبػی ثطذَضزاضًس .زض
ایٌزب آؾیت ضٍاًی ثطای اقربنی وِ زاضای ؾغَح ثبالی حوبیت ارتوبػی ّؿتٌس ًؿجتبً
پبییي اؾتًَ .ع ضؼیف فطضیِی ضطثِگیط پیفثیٌی هیوٌس وِ ٍلتی فكبض افعایف
هی یبثس ،آؾیت هوىي اؾت هیبى افطاز زاضای ؾغَح ثبالی حوبیت ّن افعایف یبثس ،اهب
هیعاى ایي افعایف ثبیس ووتط اظ افطازی ثبقس وِ زاضای ؾغَح حوبیت ووتطی ّؿتٌس
(وَّي ٍ هه وی.)70-74 :1984 ،
ثِ اػتمبز ّبٍؼ حوبیت ارتوبػی ثِ ؾِ عطیك ثِ ثْجَز ظًسگی افطاز زض همبثلِ ثب
ضٍیسازّبی فكبضظا ( )1998ووه هیوٌس؛ اٍالً اػضبی ذبًَازُ ،زٍؾتبى ٍ ؾبیط افطاز
هیتَاًٌس هؿتمیوبً حوبیت هلوَؾی ثِ قىل هٌبثغ هبزی زض اذتیبض قرم لطاض زٌّس .حبًیبً
اػضبی قجىِی ارتوبػی فطز هیتَاًٌس ثب اضائِی پیكٌْبزّب ٍی ضا اظ حوبیت اعالػبتی
1- McKey
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ذَز ثطذَضزاض ؾبظًس .حبلخبً افطاز قجىِی ارتوبػی هیتَاًٌس ثب اعویٌبىثركی زٍثبضُ ثِ فطز
زضثبضُی ایٌىِ هَضز ػاللِ ٍ ثب اضظـ ٍ هحتطم اؾت ،اظ ٍی حوبیت ػبعفی ثِ ػول
آٍضًس ٍ ًْبیتبً هَرت افعایف ػعت ًفؽ ٍ ذَزپٌساضُ زض اٍ قًَس (ثیگی فطز:1378 ،
 .)87هسل تأحیط هؿتمین حوبیت ارتوبػی ػٌَاى هیوٌس وِ زاقتي حوبیت ارتوبػی ثطای
ؾالهتی هفیس اؾت ٍ ثطػىؽ ًساقتي یب فمساى حوبیت ارتوبػی زاضای تأحیطات هٌفی زض
ؾالهتی اؾت .اظ ایيضٍ ؾالهتی هتأحط اظ هیعاى زاقتي حوبیت ارتوبػی اؾت (فطظاًِ ٍ
ػلیعازُ.)185 :1392 ،
اظ ًظط ثطگ وي حوبیت ارتوبػی اظ یه ثُؼس ثِ اًَاع هرتلفی اظ لجیل حوبیت ػبعفی،
اثعاضی ،اعالػبتی ٍ اضظیبثبًِ تمؿین هی قَز .حوبیت ػبعفی ثب هیعاى هحجت ٍ ػاللِ،
زضن ٍ اػتوبز ٍ اضظقی وِ فطز اظ زیگطی زضیبفت هیوٌس هطتجظ اؾت .ایي ًَع حوبیت
زض اوخط هَالغ ثِ ٍؾیلِی فطز هغوئي ٍ هَضز اػتوبز ثِ فطز اضائِ هیقَز .حوبیت اثعاضی
(التهبزی) ثِ ووه ٍ هؿبػست افطاز ثطای ثطعطف وطزى ًیبظّبی هبزی اعالق هیقَز
وِ ثِ نَضت پطزاذت پَل یب ًیطٍی وبض نَضت هیگیطز .حوبیت اضظیبثبًِ وِ ثِ ووه
ثطای تهوینگیطی ،اضائِ پیكٌْبزّبی هٌبؾت اقبضُ هیوٌس ٍ حوبیت اعالػبتی ثب تْیِی
ذجط ٍ اعالػبت زض هَضز ثطعطف وطزى ًیبظّبی ذبل هطتجظ اؾت (ثطووي: 2000 ،1
.)848
وَّي ًیع ثِ تأحیط حوبیت ارتوبػی ثط ؾالهتی تأویس هیوٌس ٍ ثیبى هیوٌس وِ حوبیت
ارتوبػی اظ عطیك زٍ فطایٌس ثط اضتمب ؾالهتی ٍ قبزاثی افطاز ٍ زض ًتیزِ ثبال ضفتي ویفیت
ظًسگی آًْب تأحیط هی گصاضز وِ ثبیس ثیي ایي زٍ فطایٌس توبیع لبئل قس .اٍلیي ًَع ایي فطایٌس
قبهل تْیِ ٍ هجبزلِی هٌبثغ ٍ ووهّبی ػبعفی ،اعالػبتی ٍ اثعاضی زض پبؾد ثِ ایي
تهَض وِ زیگطاى ًیبظهٌس چٌیي هٌبثغ ٍ ووهّبیی ّؿتٌس ،هیاؾت؛ چطا وِ «ًیبظ» اغلت
ثب تزبضة اؾتطؼ ظای هعهي یب حبز اظ لجیل ثیوبضی ،حَازث ًبگَاض ظًسگی ٍ اػتیبز ّوطاُ
اؾت .زض ایي هسل ،هفَْم حوبیت ارتوبػی ثطای اقبضُ ثِ هٌبثغ ارتوبػی وِ افطاز فىط
1- Berkman

 / 118فصلٌاهِی هطالعات جاهعِضٌاذتی ضْطی ،سال ّفتن ،ضواضُ تیست ٍ سَم ،تاتستاى 1396

هیوٌٌس لبثل زؾتطؾی ّؿتٌس ٍ یب ثِ عَض ٍالؼی ثِ ٍؾیلِی گطٍُّبی حوبیتوٌٌسُی
ضؾوی ٍ غیط ضؾوی فطاّن قسُ ،ثِ وبض ضفتِ اؾت .زض فطایٌس زٍم ،ثط هٌبفغ ؾالهتی
حبنل اظ هكبضوت زض یه یب چٌس گطٍُ ارتوبػی هتوطوع ٍ تأویس هیقَز» .ثِ ًظط وَّي
حوبیت ارتوبػی ثط ؾالهتی فیعیىی ٍ ضٍاًی اظ عطیك تأحیطـ ثط ضفتبضّب ،قٌبذتّب ٍ
ػَاعف تأحیط هیگصاضز .زض ظهیٌِی ؾالهتی ،حوبیت ارتوبػی ،ؾیؿتنّبی پبؾدزٌّسُ ضا
تٌظین هی وٌس ٍ اظ ثطٍظ پبؾرْبی افطاعی ّوطاُ ثب اذتالالت ضٍاًی رلَگیطی هیوٌس .زض
ظهیٌِ ؾالهتی رؿوی (وِ زض ثطگیطًسُی ذغطات هَرس ثطای ؾالهتی رؿوی ،ضقس
ثیوبضیّبی رؿوبًی ٍ ثْجَز ثیوبضیّبی رؿوبًی اؾت) فطضیِی اؾبؾی ػجبضت اؾت
اظ ایٌىِ ضٍاثظ ارتوبػی ٍ حوبیت حبنل اظ آى ثط ضفتبضّبیی وِ زض ویفیت ظًسگی
رؿوی ًمف زاضًس اظ لجیل ضغین غصایی ،توطیي وطزى ،اؾتؼوبل زذبًیبت ،اؾتطاحت
وطزى ،ضػبیت زؾتَضّبی پعقىی ،تأحیط هیگصاضز (وَّي ٍ هه وی.)70-74 :1984 ،
چاضچَب ًظطی پػٍّص
زض پػٍّف حبضط اظ ًظطیبت هرتلفی ثِ ػٌَاى هجبًی ًظطی اؾتفبزُ قسُ اؾت اهب تٌْب
تؼسازی اظ ًظطیبت وِ هجٌبی اؾترطاد فطضیبت ّؿتٌس چبضچَة ًظطی پػٍّف حبضط
ضا تكىیل هیزّس.
اظ ًظط ثطووي حوبیت ارتوبػی اظ یه ثُؼس ثِ اًَاع هرتلفی اظ لجیل حوبیت ػبعفی،
اثعاضی ،اعالػبتی ٍ اضظیبثبًِ تمؿین هی قَز .حوبیت ػبعفی ثب هیعاى هحجت ٍ ػاللِ،
زضن ٍ اػتوبز ٍ اضظقی وِ فطز اظ زیگطی زضیبفت هیوٌس هطتجظ اؾت .حوبیت اثعاضی
(التهبزی) ثِ ووه ٍ هؿبػست افطاز ثطای ثطعطف وطزى ًیبظّبی هبزی اعالق هیقَز ٍ
حوبیت اضظیبثبًِ وِ ثِ ووه ثطای تهوینگیطی ،اضائِی پیكٌْبزّبی هٌبؾت اقبضُ هیوٌس
ٍ حوبیت اعالػبتی ثب تْیِی ذجط ٍ اعالػبت زض هَضز ثطعطف وطزى ًیبظّبی ذبل
هطتجظ اؾت (ثطووي )848 : 2000 ،ثٌبثطایي هغبثك ثب ًظطیِی ثطووي ٍ وَّي حوبیت
ارتوبػی ثب قبذمّبی حوبیت ػبعفی ،اثعاضی ،اعالػبتی ٍ اضظیبثبًِ هَضز ثطضؾی لطاض
هیگیطز.
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ویفیت ظًسگی قْطی ًیع ثط اؾبؼ ًظطیِّبی

پبل ( ٍ )2005زٍّل ( )1984ثب

قبذمّبی ضضبیت اظ هحیظ ظیؿت ٍ هحیظ فیعیىی ،ضضبیت اظ ٍضؼیت التهبزی،
ضضبیت اظ ٍضؼیت ارتوبػی ٍ ضضبیت اظ ٍضؼیت حول ٍ ًمل ؾٌزیسُ قسُ اؾت .ثِ
ػمیسُی پبل ویفیت ظًسگی ًكبى زٌّسُی ٍیػگیّبی ولی ارتوبػی ٍ التهبزی ٍ
هحیغی هٌبعك اؾت ٍ هیتَاًس ثِ ػٌَاى اثعاضی لسضتوٌس ثطای ًظبضت ثط ثطًبهِضیعی
تَؾؼِی ارتوبع ثِ وبض ضٍز (پبل .)84 - 88 :2005 ،زٍّل هؤلفِّبی ویفیت ظًسگی زض
قْطّب ضا ثطهیقوبضز ٍ هؼتمس اؾت وِ ثبال ثَزى ؾغح ثْساقت ثطاؾبؼ قبذمّبی
لبثل لجَلٍ ،رَز ذسهبت ثْساقتی هفیس ٍ لبثل زؾتطؾی ثطای ّوِ ،ثبال ثَزى ویفیت
وبلجسی هحیظ ،هؿىيٍ ،رَز هحالت فؼبل ٍ هؼٌبزاض ،ضفغ ًیبظّبی اٍلیِی ّط قْطًٍس،
ٍرَز التهبز هتٌَع ٍ ذَزوفب ٍ تٌَع فؼبلیتّبی فطٌّگیّ ،وگی ػَاهل اضتمبی ویفیت
ًعزگی قْطًٍساى زض هحیظّبی قْطی ّؿتٌس (ذبزهی ٍ رَوبض ؾطٌّگی108 :1392 ،
– .)106
وَّي ًیع ثِ تأحیط حوبیت ارتوبػی ثط ؾالهتی تأویس هیوٌس ٍ ثیبى هیوٌس وِ حوبیت
ارتوبػی اظ عطیك زٍ فطایٌس ثط اضتمبء ؾالهتی ٍ قبزاثی افطاز ٍ زض ًتیزِ ثبال ضفتي ویفیت
ظًسگی آًْب تأحیط هیگصاضز وِ ثبیس ثیي ایي زٍ فطایٌس توبیع لبئل قس (وَّي ٍ هه وی،
.)70-74 :1984
ثِ اػتمبز ّبٍؼ حوبیت ارتوبػی ثِ ؾِ عطیك ثِ ثْجَز ظًسگی افطاز زض همبثلِ ثب
ضٍیسازّبی فكبضظا ( )1998ووه هیوٌس؛ اٍالً اػضبی ذبًَازُ ،زٍؾتبى ٍ ؾبیط افطاز
هیتَاًٌس هؿتمیوبً حوبیت هلوَؾی ثِ قىل هٌبثغ هبزی زض اذتیبض قرم لطاض زٌّس .حبًیبً
اػضبی قجىِی ارتوبػی فطز هیتَاًٌس ثب اضائِی پیكٌْبزّب ٍی ضا اظ حوبیت اعالػبتی
ذَز ثطذَضزاض ؾبظًس .حبلخبً افطاز قجىِی ارتوبػی هیتَاًٌس ثب اعویٌبىثركی زٍثبضُ ثِ فطز
زضثبضُی ایٌىِ هَضز ػاللِ ٍ ثب اضظـ ٍ هحتطم اؾت ،اظ ٍی حوبیت ػبعفی ثِ ػول
آٍضًس ٍ ًْبیتبً هَرت افعایف ػعت ًفؽ ٍ ذَزپٌساضُ زض اٍ قًَس (ثیگی فطز:1378 ،
.)87
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 وَض ٍ وَض ٍ ًٍىبتیكبى (ً )2015یع ًكبى زازُاًس وِ افطازی وِ آهَظـ ضؾویزضیبفت وطزُ ثَزًس ،وؿبًی ثَزًس وِ اظ لحبػ هبلی هؿتمل ثَزًس ،وؿبًی وِ فؼبلیتّبی
ضٍظاًِقبى ضا ثِ نَضت هؿتمل اًزبم هیزازًس ٍ افطازی وِ اظ عطف اػضبی ذبًَازُقبى
حوبیت هیقسًس ،ویفیت ظًسگی ثبالیی زاقتٌس.
ثٌبثطایي اظ تئَضیّبی فَق ایي فطضیِی انلی اؾترطاد هیقَز وِ:
 ثیي حوبیت ارتوبػی ٍ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی اضتجبط ٍرَز زاضز.ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ ایٌىِ هغبثك ًظطیِی ثطووي ٍ وَّي حوبیت ارتوبػی ثب
قبذمّبی حوبیت ػبعفی ،اثعاضی ،اعالػبتی ٍ اضظیبثبًِ هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت،
ایي فطضیِّبی فطػی اؾترطاد هیقَز وِ:
 ثیي حوبیت ارتوبػی اثعاضی ٍ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی اضتجبط ٍرَز زاضز. ثیي حوبیت ارتوبػی ػبعفی ٍ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی اضتجبط ٍرَز زاضز. ثیي حوبیت ارتوبػی اعالػبتی ٍ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی اضتجبط ٍرَز زاضز. ثیي حوبیت ارتوبػی اضظیبثبًِ ٍ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی اضتجبط ٍرَز زاضز.اتعاضی

ضضایت اظ هحیط
ظیست ٍ هحیط فیعیکی
ضضایت اظ ٍضعیت
اقتصازی

ضضایت اظ
کیفیت ظًسگی

ضضایت اظ ٍضعیت
اجتواعی

ضْطی

عاطفی

حوایت
اجتواعی

اطالعاتی

اضظیاتاًِ

ضضایت اظ ٍضعیت
حول ٍ ًقل

ًوَزاض  .1هسل تحلیلی پػٍّص

ثط اؾبؼ هسل تحلیل پػٍّف حوبیت ارتوبػی ثب اثؼبز حوبیت اثعاضی ،حوبیت ػبعفی،
حوبیت اعالػبتی ٍ حوبیت اضظیبثبًِ ثط ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ثب اثؼبز ضضبیت
اظ هحیظ ظیؿت ٍ هحیظ فیعیىی ،ضضبیت اظ ٍضؼیت التهبزی ،ضضبیت اظ ٍضؼیت
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ارتوبػی ٍ ضضبیت اظ ٍضؼیت حول ٍ ًمل تأحیطگصاض اؾت.
ثب تَرِ ثِ هجبًی ًظطی هغطح قسُ ،زض پػٍّف حبضط ،ضاثغِی هؤلفِّبی حوبیت
ارتوبػی(اثعاضی ،ػبعفی ،اعالػبتی ٍ اضظیبثبًِ) ٍ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی زض
لبلت چْبض فطضیِ هَضز آظهَى لطاض گطفت.
چاضچَب ضٍش تحقیق
تحمیك حبضط اظ ًظط ضٍـ هیساًی ٍ ثب تىٌیه پیوبیف اًزبم گطفتِ اؾتّ .وچٌیي ایي
تحمیك اظ ًظط ّسف یه ثطضؾی وبضثطزی ،اظ ًظط ٍؾؼت پٌْبًگط ،اظ ًظط زاهٌِی ذطز ٍ
اظ ًظط ظهبًی یه ثطضؾی همغؼی اؾت .زض ایي هغبلؼِ ثطای روغآٍضی اعالػبت هَضز
ًیبظ اظ اثعاض پطؾكٌبهِی هحمكؾبذتِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .پیف اظ آغبظ پیوبیف،
پطؾكٌبهِی اثتسایی هَضز آظهَى اٍلیِ لطاض گطفت ٍ ثب اؾتفبزُ اظ ًتبیذ ثِ زؾت آهسُ،
ًمبیم هَرَز ثطعطف ٍ پطؾكٌبهِی ًْبیی تٌظین قس.
ثطای اعویٌبى اظ اػتجبض پطؾكٌبهِ ثِ هكبٍضُ ٍ ثْطُگیطی اظ ًظطات اؾتبزاى ٍ وبضقٌبؾبى
هطثَط ٍ ّوچٌیي اظ آظهَى آلفبی وطًٍجبخ ثطای پبیبیی پطؾكٌبهِ السام قسُ اؾت ٍ ثط
اؾبؼ ضطیت آلفب ضطیت پبیبیی توبهی هتغیطّب ثبالتط اظ  0/7اؾت.
ربهؼِی آهبضی ایي هغبلؼِ توبهی قْطًٍساى  18ؾبل ثِ ثبالی قْط وطهبًكبُ ّؿتٌس وِ
تؼساز آًْب زض حسٍز ّ 750عاض ًفط اؾت .اظ آًزب وِ ثِ عَض عجیؼی اهىبى هغبلؼِی
زیسگبُّبی توبهی ؾبوٌبى ٍرَز ًساقت اظ قیَُی «ًوًَِگیطی» ثطای تجییي ًظطیبت افطاز
هَضز هغبلؼِ اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ ثط اؾبؼ فَضهَل وَوطاى تؼسازی اظ افطاز (ً 384فط)
وِ هؼطّف ربهؼِی آهبضی تكریم زازُ قسًس ثِ ػٌَاى حزن ًوًَِ اًتربة ٍ هغبلؼِ
قسُ اؾت.
ضٍـ ًوًَِگیطی زض ایي پػٍّف قیَُی ًوًَِگیطی زٍ هطحلِای ثب اؾتفبزُ اظ
ًوًَِگیطی ذَقِای ٍ ؾپؽ ًوًَِگیطی تهبزفی ؾبزُ اؾت .ثسیي نَضت وِ تؼسازی
اظ هحلِّب ی قْط وطهبًكبُ اًتربة ٍ اظ ّط هطحلِ ثِ نَضت تهبزفی ًوًَِی ًْبیی
هَضز هغبلؼِ لطاض گطفت .پطؾكٌبهِّبی تحمیك زض هحلِّبی ًَثْبض ،الْیِ ،هترههبى،
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هؿىي ٍ فطٌّگیبى فبظ  2ثِ نَضت هٌعل ثِ هٌعل ٍ پرف قسًس .پؽ اظ گطزآٍضی
زازُّب تزعیِ ٍ تحلیل آىّب ثب اؾتفبزُ اظ ًطمافعاض آهبضی  Smart PLS ٍ SPSSاًزبم
گطزیس ٍ زض ایي ضاثغِ ثطای آظهَى فطضیبت ،تؿتّبی آهبضی هتٌبؾت ثِ وبض گطفتِ قس.
جسٍل  .1پایایی پطسطٌاهِی ًْایی تط اساؼ ضطیة آلفای کطٍى تاخ هطاتق جسٍل ظیط است:
ضاذص

ضطیة آلفا

هتغیط

حوبیت ػبعفی

0/721

حوبیت اعالػبتی

0/749

حوبیت اثعاضی

0/816

حوبیت اضظیبثبًِ

0/794

ضضبیت اظ هحیظ ظیؿت ٍ هحیظ فیعیىی

0/825

ضضبیت اظ ٍضؼیت حول ٍ ًمل

0/811

ضضبیت اظ ٍضؼیت ارتوبػی

0/803

ضضبیت اظ ٍضؼیت التهبزی

0/776

حوایت اجتواعی

کیفیت ظًسگی

تعطیف هتغیطّای پػٍّص
 ضضایت اظ کیفیت ظًسگیتؼطیف هفَْهی :هفَْم ضضبیت ثِ ػٌَاى یه تزطثِی زضًٍی اؾت وِ حضَض هخجت
ّیزبىّب ٍ ًجَز احؿبؾبت هٌفی ضا زض ثط هیگیطز .ضضبیت زضًٍی اًؿبىّب ،اظ ضقس فطزی
ٍ ارتوبػی ٍ هٌبثغ ؾبظقی ًكأت هیگیطز .ؾبظهبى ثْساقت رْبًی ویفیت ظًسگی ضا ایي
عَض تؼطیف هیوٌس :زضن فطز اظ هَلؼیت ذَیف زض ظًسگی ،زض هتي فطٌّگی ٍ
ؾیؿتنّبی اضظقی وِ فطز زض آى ظًسگی هیوٌس ،زض ضاثغِ ثب ّسفّب ،اًتظبضات،
اؾتبًساضزّب ٍ ػالیك ذَز .ایي هفَْم گؿتطزُای اؾت ٍ قبهل اثؼبز ؾالهتی فیعیىی
قرمٍ ،ضؼیت ضٍاًكٌبذتی ،ؾغح اؾتمالل ،اضتجبعبت ارتوبػی ،اضتجبط ثب هحیظ ٍ
هؼٌَیت ٍ ػمبیس قرم اؾت (پبٍض2003 ،؛ ثطگطفتِ اظ حیسضظازُ ٍ زیگطاى.)92 :1388 ،
تؼطیف ػولیبتی :ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ثب قبذم ّبی ضضبیت اظ هحیظ
ظیؿت ٍ هحیظ فیعیىی ،ضضبیت اظ ٍضؼیت حول ٍ ًمل ،ضضبیت اظ ٍضؼیت ارتوبػی
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ٍ ضضبیت اظ ٍضؼیت التهبزی هَضز ثطضؾی لطاض گفتِ قسُ اؾت.
 حوایت اجتواعیتؼطیف هفَْهی :اگطچِ هطالجت ،زٍؾتی ٍ حوبیت هفبّیوی ثِ لسهت اضتجبعبت اًؿبًی
ّؿتٌس؛ ٍلی هفَْم حوبیت ارتوبػی ًؿجتبً رسیس اؾت .اهطٍظُ ّط ًبذَقی ٍ حبزحِی
ؾالهت زض اضتجبط ثب حوبیت ارتوبػی هَضز هغبلؼِ لطاض هیگیطز .حوبیت ارتوبػی هیعاى
ثطذَضزاضی اظ هحجت ٍ تَرِ ٍ هؿبػست اػضبی ذبًَازُ ٍ زٍؾتبى ٍ ؾبیط افطازی
اؾت وِ فطز اظ آًْب ثطذَضزاض اؾت (لیٌسهي ٍ هه آتی.)1999 ،1
تؼطیف ػولیبتی :حویبت ارتوبػی ثب قبذم ّبی حوبیت ػبعفی ،اعالػبتی ،اثعاضی ٍ
اضظیبثبًِ هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ قسُ اؾت.
یافتِّا
آهاض تَصیفی
ًتبیذ فطاٍاًی هتغیط رٌؽ ًكبى هیزّس وِ  62/5زضنس افطاز هَضز هغبلؼِ هطز ٍ 37/5
زضنس زیگط ضا ظى تكىیل زازُاًس.
ًتبیذ فطاٍاًی هتغیط ٍضؼیت تأّل ًكبى هیزّس وِ  59/89زضنس افطاز هَضز هغبلؼِ
هتأّل ٍ  40/11زضنس زیگط ضا هزطز تكىیل زازُاًس.
ثط اؾبؼ یبفتِّب  21/41زضنس اظ پبؾرگَیبى زاضای ؾي  18تب  24ؾبل 20/11 ،زضنس
زاضای ؾي  25تب  29ؾبل 17/50 ،زضنس زاضای ؾي  30تب  35ؾبل11/75 ،زضنس  36تب
 40ؾبل 8/35 ،زضنس  41تب  45ؾبل 11/75 ،زضنس  46تب  50ؾبل 7/05 ،زضنس  51تب
 60ؾبل ٍ  2/08زضنس پبؾرگَیبى  60ؾبل ثِ ثبال ّؿتٌس.
یبفتِّب ًكبى هیزّس وِ زض ثیي قبذمّبی حوبیت ارتوبػی ،ثؼس اعالػبتی زاضای
ثیكتطیي هیبًگیي یؼٌی ( ٍ )3/38ثؼس اثعاضی زاضای ووتطیي هیبًگیي یؼٌی ( )2/84اؾت.
حوبیت اضظیبثبًِ ( ٍ )3/24حوبیت ػبعفی ( )3/18اؾت .ثب تَرِ ثِ ًوطُی هیبًگیي
1- Lindeman C.A and Mcathie
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( )3/16حوبیت ارتوبػی ووی ثبالتط اظ هتَؾظ اضظیبثی قسُ اؾت.
یبفتِّب ًكبى هیزّس وِ زض ثیي قبذمّبی ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ،ضضبیت اظ
ٍضؼیت ارتوبػی زاضای ثیكتطیي هیبًگیي یؼٌی ( ٍ )3/30ضضبیت اظ ٍضؼیت التهبزی
زاضای ووتطیي هیبًگیي یؼٌی ( )2/64اؾت .هیبًگیي ضضبیت اظ هحیظ ظیؿت ٍ فیعیىی
( ٍ )3/18ضضبیت اظ ٍضؼیت حول ٍ ًمل ( )3/65اؾت .ثب تَرِ ثِ ًوطُی هیبًگیي
( )2/94ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ًعزیه ثِ هتَؾظ اضظیبثی قسُ اؾت.
آظهَى فطضیِّای تحقیق
تطضسی ٍضعیت ًطهال تَظیع زازُّا
ثطای اؾتفبزُ اظ آظهَىّبی پبضاهتطیه ،پیفقططّبیی ٍرَز زاضز وِ ػجبضتٌس اظ :قطط
ًطهبل ثَزى زازُّب .ثطای ثطضؾی ًطهبل ثَزى ػبهلّب اظ آظهَى ته ًوًَِای ولوَگطٍف ـ
اؾویطًَف اؾتفبزُ قسُ اؾت.
 Ho:زازُّب اظ تَظیغ ًطهبل ثطذَضزاضًس
 H1:زازُّب اظ تَظیغ ًطهبل ثطذَضزاض ًیؿتٌس
جسٍل  .6آظهَى کلوَگطٍف ـ اسویطًَف تطای تعییي ًطهال تَزى هتغیطّای پػٍّص
هتغیطّای
هقازیط کلوَگطٍف-
اسویٌطف
سطح هعٌازاضی (زٍ زاهٌِ)

حوایت

حوایت

حوایت

حوایت

کیفیت ظًسگی

اطالعاتی

اتعاضی

عاطفی

اضظیاتاًِ

ضْطی

2/51

1/85

2/65

2/91

3/21

0/21

0/17

0/09

0/07

0/09

ثب تَرِ ثِ رسٍل قوبضُی  4ؾغح هؼٌبزاضی ولیِی هتغیطّبی پػٍّف ثیكتط اظ 0/05
ّؿتٌس؛ ثٌبثطایي هیتَاى گفت وِ تَظیغ هتغیطّب ًطهبل ّؿتٌس ٍ زض تحلیل فطضیِّبی
پػٍّف ،هی تَاى آظهَىّبی پبضاهتطیه ضا ثىبض گطفت.
آظهَى فطضیِّا
 -تیي اتعاز هرتلف حوایت اجتواعی (اضظیاتاًِ ،اطالعاتی ،عاطفی ٍ اتعاضی) تا
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ضضایت اظ کیفیت ظًسگی ضْطی اضتثاط ٍجَز زاضز.
ثطای ثطضؾی فطضیِّبی پػٍّف هجٌی ثط اضتجبط ثیي اثؼبز هرتلف حوبیت ارتوبػی
(اضظیبثبًِ ،اعالػبتی ،ػبعفی ٍ اثعاضی) ثب ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی اظ آظهَى
ضطیت ّوجؿتگی پیطؾَى اؾتفبزُ قسُ اؾت .یبفتِّب ثِ قطح رسٍل ظیط اؾت.
جسٍل ّ .7وثستگی تیي هتغیطّای هستقل ٍ ٍاتستِ تحقیق
ضضایت اظ کیفیت ظًسگی ضْطی

ًام هتغیط
ضاذصّا

ضطیت ّوجؿتگی

ؾغح هؼٌبزاضی

اضظیبثبًِ

0/28

0/000

اعالػبتی

0/39

0/000

ػبعفی

0/33

0/001

اثعاضی

0/41

0/000

هیعاى ول حوبیت ارتوبػی

0/34

0/000

حوایت اجتواعی

یبفتِّب حبوی اظ آى اؾت وِ ثیي توبهی اثؼبز حوبیت ارتوبػی ٍ ّوچٌیي هیعاى ول آى ثب
ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ضاثغِی هخجت ٍ هؿتمین ٍ هؼٌبزاض ٍرَز زاضز .زض ایي
هیبى ضاثغِی ثیي ثؼس اثعاضی حوبیت ارتوبػی ٍ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطًٍساى
( ) P= 0/41زاضای ثیكتطیي ضطیت ّوجؿتگی ٍ ضاثغِ ثیي ثؼس اضظیبثبًِ حوبیت ارتوبػی
ٍ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی زاضای ووتطیي ضطیت ّوجؿتگی ( )P;0/28اؾت.
ّوچٌیي ضاثغِی ثیي ثؼس اعالػبتی حوبیت ارتوبػی ( ٍ )P; 0/39ثؼس ػبعفی (;0/33
 )Pثب ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی زاضای ضطیت ّوجؿتگی هخجت ٍ هؼٌبزاض اؾت.
ثٌبثطایي هیتَاى اؾتسالل وطز وِ ّطچِ هیعاى حوبیت ارتوبػی ( ٍ )P; 0/34اثؼبز آى
ثیكتط قَز هیعاى ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی زض ثیي قْطًٍساى قْط وطهبًكبُ ثیكتط
هیقَز؛ ثٌبثطایي توبهی فطضیِّبی پػٍّف تأییس هیقًَس.
هسل هعازلِی ساذتاضی
ثِ هٌظَض تؼییي قست ٍ ثطای ثطضؾی تأحیط زلیك تط هیعاى ول حوبیت ارتوبػی ثط
ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی زض ثیي قْطًٍساى  18ؾبل ثِ ثبالی ؾبوي زض قْط
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وطهبًكبُ اظ یه هسل هؼبزلِی ؾبذتبضی ثْطُ گطفتِ قسُ اؾت .زض ایي پػٍّف ثب اؾتفبزُ
اظ ضٍـ هسلؿبظی هؼبزالت ؾبذتبضی ثِ آظهَى هسلّبی هؼبزلِی ؾبذتبضی پػٍّف
پطزاذتِ قسُ اؾت .ضٍیىطز زض ایي لؿوت ،ضٍیىطز زٍ هطحلِای اؾت؛ ثسیي هؼٌب وِ
پؽ اظ تسٍیي هسل ًظطی پػٍّف الظم اؾت تب ثِ ثحج ثطآٍضز هسل یب ثِ ػجبضتی زیگط
ثطآٍضز پبضاهتطّبی آظاز زض هسل ٍ تحلیل قبذمّبی رعئی ٍ ولی هسل پطزاذت تب
هكرم قَز وِ آیب زازُّبی تزطثی زض هزوَع حوبیت وٌٌسُی هسل ًظطی تسٍیي قسُ
ّؿتٌس یب ذیط.
ثطآٍضزّبی هطثَط ثِ قبذمّبی اضظیبثی ولیت هسل ؾبذتبضی ٍ پبضاهتطّبی انلی ایي
هسل (احط هتغیط حوبیت ارتوبػی ثط ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی) زض قىل ٍ رساٍل
ظیط گعاضـ قسُ اؾت:

ضکل  :2هسل هعازلِی ساذتاضی اثط حوایت اجتواعی تط ضضایت اظ کیفیت ظًسگی ضْطی
جسٍل  .9تطآٍضز ضاذصّای اضظیاتی کلیت هسل هعازلِی ساذتاضی
ضاذص

GOF

SRMR

NFI

هقساض

0/81

0/083

0/91

قبذمّبی اضظیبثی ولیت هسل هؼبزلِی ؾبذتبضی زض هزوَع ثیبًگط ایي اؾت وِ زازُّب
هسل ًظطی پػٍّف ضا حوبیت هی وٌٌس ،ثِ ػجبضت زیگط ثطاظـ زازُّب ثِ هسل ثطلطاض
اؾت ٍ قبذمّب زاللت ثط هغلَثیت هسل هؼبزلِی ؾبذتبضی زاضًس.
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جسٍل  .10تطآٍضز اثط هتغیط حوایت اجتواعی تط ضضایت اظ کیفیت ظًسگی ضْطی
هتغیط هستقل

هسیط

هتغیط ٍاتستِ

حوایت

<---

ضضایت اظ کیفیت

اجتواعی

ظًسگی ضْطی

ضطیة

ضطیة

هقساض

سطح

تعییي

اثط

تحطاًی

هعٌازاضی

0/254

0/504

½

0/000

همبزیط ثطآٍضز قسُ زض رسٍل ثبال ثیبًگط ایي اؾت )1 :هتغیط حوبیت ارتوبػی زض هزوَع
 0/50اظ ٍاضیبًؽ هتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ضا تجییي هیوٌس ،ثب هسًظط لطاض
زازى همبزیط هطثَط ثِ حزن احط قبذم ضطیت تؼییي ایي همساض زض حس هتَؾظ ()0/25
ثطآٍضز هیقَز ،ثِ ػجبضت زیگط هتغیط حوبیت ارتوبػی زض اثؼبز هرتلف زض حس هتَؾظ
تَاى تجییي ٍاضیبًؽ هتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی قْطًٍساى ضا زاضز )2 .احط
هتغیط حوبیت ارتوبػی ثط ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ثِ لحبػ آهبضی هؼٌبزاض اؾت.
ثٌبثطایي فطضیِی ولی پػٍّف هجٌی ثط ایٌىِ هتغیط حوبیت ارتوبػی ثط ضضبیت اظ ویفیت
ظًسگی قْطی تأحیط زاضز ،تأییس هیقَز .ثب تَرِ ثِ همساض ضطیت تأحیط هی تَاى گفت احط
هتغیط حوبیت ارتوبػی ثط هتغیط ویفیت ظًسگی قْطی هخجت ،هؿتمین ٍ زض حس هتَؾظ
ثطآٍضز هی قَز ،ثِ ایي هؼٌب وِ افعایف هیعاى حوبیت ارتوبػی هیتَاًس زض حس هتَؾظ
هٌزط ثِ تمَیت ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی گطزز.
ًتیجِگیطی
ّوبًغَض وِ شوط قس ًَاحی قْطی هطوع انلی ضقس التهبزی ،ارتوبػی ٍ ؾیبؾی زض ّط
وكَضی ّؿتٌس وِ ذَز ضا ثِ ػٌَاى رصاةتطیي ًمبط ثطای ایزبز حطٍت ،وبض ،ذاللیت ٍ
ًَآٍضی احجبت وطزُاًس؛ اهب ًَاحی قْطی ثب چبلفّبی هْوی زض ظهیٌِّبی ترطیت
فیعیىی ٍ هحیغی ،هحطٍهیت ارتوبػیً ،باهٌی ،ثیىبضی ،ووجَز هؿىي ٍ ثِ ذهَل
تطافیه ضٍثطٍ ّؿتٌس وِ ایي هكىالت ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ضا وبّف ٍ
ثٌبثطایي لعٍم تَرِ ثِ ایي همَلِ ضا افعایف هیزٌّس .اظ رولِ ػَاهل هطتجظ ثب ویفیت
ظًسگی قْطی حوبیت ارتوبػی اؾت .حوبیت ارتوبػی زض اثؼبز هرتلف ثط ویفیت

 / 128فصلٌاهِی هطالعات جاهعِضٌاذتی ضْطی ،سال ّفتن ،ضواضُ تیست ٍ سَم ،تاتستاى 1396

ظًسگی افطاز هؤحط اؾت ٍ ثٌبثطایي تَرِ ثِ آى هؿألِای هْن اؾت.
ثب تَرِ ثِ اّویت ٍ ضطٍضت ثطضؾی ضاثغِ حوبیت ارتوبػی ٍ ویفیت ظًسگی زض
پػٍّف حبضط ثِ تحلیل ٍ ثطضؾی اثؼبز هرتلف حوبیت ارتوبػی چَى حوبیت اثعاضی،
ػبعفی ،اعالػبتی ٍاضظیبثبًِ ثِ ػٌَاى هتغیطّبی هؿتمل ٍ ضاثغِ آى ثب ویفیت ظًسگی
قْطی زض قْط وطهبًكبُ ثِ ػٌَاى هتغیط ٍاثؿتِ پطزاذتِ قس.
یبفتِّبی تَنیفی پػٍّف حبوی اظ آى اؾت وِ هیبًگیي ولی حوبیت ارتوبػی ووی
ثبالتط اظ حس هتَؾظ ( )3/16اؾتّ ،وچٌیي هیبًگیي ویفیت ظًسگی قْطی ًعزیه ثِ
هتَؾظ ( )2/94اؾت.
ثط اؾبؼ یبفتِّب ّط چِ هیعاى گطایف ثِ حوبیت ارتوبػی ( ٍ )P; 0/34اثؼبز آى ثیكتط
قَز هیعاى ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی زض ثیي قْطًٍساى قْط وطهبًكبُ ثیكتط
هیقَز؛ زض ایي هیبى ضاثغِ ثیي ثؼس اثعاضی حوبیت ارتوبػی ٍ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی
قْطًٍساى ( ) P= 0/41زاضای ثیكتطیي ضطیت ّوجؿتگی ٍ ضاثغِ ثیي ثؼس اضظیبثبًِ
حوبیت ارتوبػی ٍ ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی زاضای ووتطیي ضطیت ّوجؿتگی
(ّ )P;0/28ؿتٌسّ .وچٌیي ضاثغِ ثیي ثؼس اعالػبتی حوبیت ارتوبػی ( ٍ )P; 0/39ثؼس
ػبعفی ( )P ;0/33ثب ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی زاضای ضطیت ّوجؿتگی هخجت ٍ هؼٌبزاض
اؾت .ثٌبثطایي توبم فطضیِّبی پػٍّف تأییس هیقًَس.
ًتبیذ حبنل اظ هسل هؼبزلِی ؾبذتبضی )ً (Smart PLSیع ًكبى زازًس وِ هتغیط حوبیت
ارتوبػی زض هزوَع  0/50اظ ٍاضیبًؽ هتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی ضا تجییي
هیوٌس ،ثب هسًظط لطاض زازى همبزیط هطثَط ثِ حزن احط قبذم ضطیت تؼییي ایي همساض زض
حس هتَؾظ ( )0/25ثطآٍضز هیقَز؛ ثِ ػجبضت زیگط هتغیط حوبیت ارتوبػی زض اثؼبز
هرتلف زض حس هتَؾظ تَاى تجییي ٍاضیبًؽ هتغیط ضضبیت اظ ویفیت ظًسگی قْطی
قْطًٍساى ضا زاضز.
یبفتِّبی پػٍّف حبضط هجٌی ثط اضتجبط ثیي حوبیت ارتوبػی ٍ ضضبیت اظ ویفیت
ظًسگی ثب یبفتِّبی پػٍّفّبی قؼجبىظازُ ٍ زیگطاى ( ،)1392هَؾَی ٍ ههغفبیی
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( ٍ )1390وَض ٍ وَض ٍ ًٍىبتیكبى (ّ ) 2015ورَاًی زاضزّ .طوسام اظ هتفىطاى فَق زض
پػٍّفّبی ذَز ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس وِ ثیي حوبیت ارتوبػی ٍ ویفیت ظًسگی اضتجبط
ٍرَز زاضز ثسیي تطتیت وِ حوبیت ارتوبػی هٌجؼی ثطای اضتمبی ویفیت ظًسگی اؾت؛
ًتبیزی وِ ثب یبفتِّبی پػٍّف حبضط هغبثك اؾت.
ّوچٌیي یبفتِّبی پػٍّف حبضط ثب ًظطیِّبی وَّي ٍ ّبٍؼ ّورَاى اؾت .ثِ اػتمبز
ّبٍؼ حوبیت ارتوبػی اظ ؾِ عطیك ثط ثْجَز ظًسگی افطاز زض همبثلِ ثب ضٍیسازّبی
فكبضظا ووه هیوٌس؛ وَّي ًیع ثِ تأحیط حوبیت ارتوبػی ثط ؾالهتی تأویس هیوٌس ٍ ثیبى
هیوٌس وِ حوبیت ارتوبػی ثط اضتمبء ؾالهتی ٍ قبزاثی افطاز ٍ زض ًتیزِ ثبال ضفتي ویفیت
ظًسگی آًْب تأحیط هیگصاضز وِ ثبیس ثیي ایي زٍ فطایٌس توبیع لبئل قس.
ثٌبثطایي هكبّسُ هی قَز وِ حوبیت ارتوبػی یىی اظ هٌبثغ هْن افعایف ویفیت ظًسگی
قْطی اؾت ٍ ثب افعایف حوبیت ارتوبػی زض اثؼبز هرتلف هیعاى ویفیت ظًسگی قْطی
افعایف پیسا هیوٌس .هؿألِای وِ ثبیس هؿؤٍالى ٍ زؾتاًسضوبضاى هَضز تَرِ لطاض زٌّس ٍ
ظهیٌِّبی حوبیت اظ قْطًٍ ساى ضا هْیب ؾبظًس .زض ایي هیبى ووتطیي حوبیت هكبّسُ قسُ
حوبیت اثعاضی اؾت زض حبلی وِ ایي ًَع حوبیت ثیكتطیي اضتجبط ضا ثب ویفیت ظًسگی
قْطی زض قْط وطهبًكبُ زاضز ،ثٌبثطایي ثبیس حوبیت اثعاضی هَضز تَرِ لطاض ثگیطز ٍ
ثیكتط ثط آى تأویس قَز.
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هٌاتع
-

ثبضیًَ ،ضهي .)1380( .ضفاُ اجتواعی ،تطروِی ؾیساوجط هیطحؿیٌی ٍ ؾیس هطتضی
ًَضثرف .تْطاى :اًتكبضات ؾوت.

-

ثیگی فطز ،ؾلیوِ .)1378( .تطضسی اضتثاط ٍیػگی ضرصیتی سرتضٍیی ٍ حوایت
اجتواعی تا فطسَزگی ضغلی زض تیي کاضهٌساى هطاکع تَاًثرطی تْعیستی ضیطاظ،
پبیبىًبهِی وبضقٌبؾی اضقس ،زاًكگبُ ػلَم ثْعیؿتی ٍ تَاًجركی تْطاى.

-

حبری ًػاز ،ػلی ،لبزضی ،رؼفط ٍ لبؾوی لبؾوًَس ،ػعت اهلل .)1395( .تحلیل ٍ اضظیبثی
ًبثطاثطیّبی ویفیت ظًسگی زض هحالت قْطی (ًوًَِی هَضزی :قْط فبضؾبى) ،تطًاهِضیعی
هٌطقِای ،زٍضُی  ،6قوبضُی  ،21نم .167–175

-

حؿیٌی ،ؾیسّبزی ٍ ثبلطیبى ،ذسیزِ .)1393( .تحلیلی ثط هؤلفِّبی ؾبظًسُی ویفیت
ظًسگی زض قْط ًَقْط ،فصلٌاهِی جغطافیایی آهایص هحیط ،زٍضُی ّفتن ،قوبضُی ،27
نم. 55–78

-

حیسضظازُ ،هْسی؛ لْطهبًیبى ،اوطم؛ حمیمت ،ػلی ٍ یَؾفی الٌبظ .)1388( .اضتجبط ثیي ویفیت
ظًسگی ٍ حوبیت ارتوبػی زض ثیوبضاى ؾىتِی هغعیً ،ططیِی پطستاضی ایطاى ،زٍضُی
 ،22قوبضُی  ،55قْطیَض ،نم.23–32

-

ذبزهی ،اهیطحؿیي؛ رَوبض ؾطٌّگی ،ػیؿی .)1391( .اضظیبثی ویفیت ظًسگی قْطی
(هغبلؼِی هَضزی :ثبفت فطؾَزُی قْط آهل) ،جغطافیا ٍ هطالعات هحیطی ،زٍضُی ،1
قوبضُی  ،4نم. 100–117

-

ضضبئیبى ،ػلی .)1370( .اصَل هسیطیت .تْطاى :اًتكبضات ؾوت.

-

ؾبضافیٌَ ،ازٍاضز .)1384( .ضٍاًطٌاسی سالهت ،تطروِی گطٍّی اظ هتطروبى (ظیط ًظط الِْ
هیطظایی) ،تْطاى :اًتكبضات ضقس.

-

قؼجبى ظازُ ،افؿبًِ ٍ زیگطاى .)1392( .ثطضؾی ضاثغِی هیبى ؾجهّبی همبثلِ ثب اؾتطؼ ٍ
حوبیت ارتوبػی ثب ویفیت ظًسگی ظًبى ؾطپطؾت ذبًَاض قْط تْطاى ،جاهعِضٌاسی ظًاى،
زٍضُی  ،4قوبضُی  ،4نم.1–21

-

قىَّی ،هحوسارعاء ٍ ووبًساضی ،هحؿي .)1394( .ؾٌزف هیعاى ضضبیت اظ ویفیت
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ظًسگی زض هٌغمِی چْبض قْط وطهبى ،هطالعات جاهعِضٌاذتی ضْطی ،ؾبل پٌزن،
قوبضُی  ،14نم .25–52
-

ػلی اوجطی ،اؾوبػیل ٍ اهیٌی ،هْسی .)1389( .ویفیت ظًسگی قْطی زض ایطاى (- 1385
 ،)1365فصلٌاهِی ضفاُ اجتواعی ،ؾبل زّن ،قوبضُی  ،36نم.121–148

-

فطظاًِ ،ؾیف اهلل ٍ ػلیعازُ ،ؾویِ .)1392( .ثطضؾی ػَاهل ارتوبػی هؤحط ثط ؾالهت
ارتوبػی ؾبلوٌساى قْط ثبثل ،فصلٌاهِی هطالعات تَسعِی اجتواعی فطٌّگی ،زٍضُی
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