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 2 ريتٍ سیذعلی بیتا سیذٌ، 1کردی  مراد

 ًَس دیبم داًشگبُ اسشبدیبس  1

 هشن الولل ثیي هشًض ًَس دیبم داًشگبُ اخشایی هذیشیز اسشذ ًبسشٌبسی داًشدَی 2

 

 چکیذٌ

اًبیی ًیشٍی اًسبًی دس اًدبم اهَس هحَلِ اسز. ًیشٍی اًسبًی ثِ ػٌَاى یٌی اص هْوششیي سسیذى ثِ اّذاف سبصهبى دس گشٍی سَ

شَد. ثٌبثشایي ثْجَد ػولٌشد ٍ ثْسبصی ًیشٍی اًسبًی ًیبص  ٍسی سبصهبًْب هحسَة هی ػَاهل دس دیشجشد اّذاف ٍ اسسوبی ثْشُ

ّذف اص اًدبم سحوین حبضش،  .بثی ثِ ایي ّذف اسزاًٌبسًبدزیشی ثشای سبصهبًْب اسز ٍ هذیشیز ػولٌشد اثضاسی ثشای دسشی

هی ثبشذ. خبهؼِ آهبسی ایي دژٍّش شبهل ًلیِ ًبسًٌبى ثبًي ًبسآكشیي دس شْش  ثشسسی اسصیبثی ػولٌشد ًبسًٌبى ثبًي ًبسآكشیي

 اثضاسشذًذ. ثِ ػلز ًَچي ثَدى خبهؼِ آهبسی ًل خبهؼِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبسی اًشخبة ًِ  ًلش هی ثبشذ. 50ًشج ثِ سؼذاد 

ًشم  اص ّب، یبكشِ آهبسی سحلیل ٍ سدضیِ ثشای گشدآٍسی دادُ ّب دشسشٌبهِ ثَد ًِ دبیبیی آى سَسظ اللبی ًشًٍجبخ سبییذ گشز.

اكضاس اهَس اسشلبدُ شذُ اسز. ثش اسبس ًشبیح ثِ دسز آهذُ ػولٌشد ًبسًٌبى ثبًي ًبسآكشیي ثش اسبس ّلز ثؼذ هذل ػولٌشد 

 هشاس داسد. اچیَ دس ٍضؼیز هغلَثی
 

 .اچیَ هذل ػولٌشد، اسصیبثی ػولٌشد،َای کلیذی:  ياشٌ
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 مقذمٍ -1

هدذیشیز  ( 2014سبل اخیش سیسشوْبی اسصیبة ػولٌشد ثسیبس هَسد سَخِ هشاس گشكشِ اًدذ. کًدبكششٍس ٍ ّوٌدبساى ،     20دس عی 

شای اسسوبی ػولٌشد ًبسًٌدبى ٍ سدبصهبى ثدِ    ػولٌشد یٌی اص هجبحث ٍیژُ هذیشیز هٌبثغ اًسبًی اسششاسژیي اسز ٍ اثضاس هٌبسجی ث

سَاًذ ثخشدی اص  -طَسسی ًِ هذیشیز ػولٌشد ثب هلضٍهبر ٍ دیش ًیبص آى دس سبصهبى عشاحی ٍ اخشا شَد، هی دس حسبة هی آیذ. 

هسبئل ٍ هشٌالر سبصهبى سا شٌبسبیی ٍ دس خْز حل آًْب ساٌّبسّبی ػولی اسائِ ًٌدذ، هدذیشیز ػولٌدشد ًگدشم خدبهؼی ثدِ       

اًذاصُ گیدشی  . ایددبد هددی ًٌذ  اكضایی شد اكشاد ٍ سبصهبى داسد ٍ ثب سبصًٍبسّبیی هشخض ثیي ػولٌشد كدشدی ٍ سبصهبًی ّنػولٌ

ػولٌشد ثخَدی خَد یي دذیذُ چٌذ ٍخْی اسز ًِ ػٌبطش اخدضای آى هوٌدي    چشاًِػولٌشد سبصهبًی كشایٌذ دیچیذُ ای اسز 

  .(2012کثٌشس ٍ ّوٌبساى ،  ذی هشوبثالً هشٌبهض ثبشٌاسز هشوبیض اص اٍلَیز ّبی هذیشیشی ٍ یب حش

ّبی هٌبثغ اًسبًی ٍ هذیشیز ، ًبًبس آهذ ثَدُ  ٍ الگَّبی هذیوی اسصیبثی ػولٌشد هٌبست ثِ ًظدش   ّوچٌیي اهشٍصُ ثسیبسی اص ًظبم

ِ    2014ًوی سسٌذ.کاسذٌل ٍ ّوٌبساى ،  بهدذ ًظدبم اسصشدیبثی    اًدذ ًدِ دس ػودل ك    ( عی دِّ اخیدش، ثسدیبسی اص سدبصهبًْب دسیبكشد

ّب ٍ اّذاف خَد سا ثِ ًبسًٌبى اًشوبل داد ٍ ثْسبصی آًْب سا دی گشكز، ّسشٌذ. اًسبى ثدِ   ػولٌشدی، ًِ ثشَاى اص عشین آى اٍلَیز

ّبی هخشللی ًظیش احسبس، هشبّذُ، ادساى، سدشثِ ٍ هذسر سؼول ٍ سلٌدش   ّبی شٌبخشی ٍ اسشلبدُ اص اثضاس دلیل گسششدگی حیغِ

ر هخشلق، ثَیژُ دس اسصیبثی ٍ سلسیش سكشبس ٍ ػولٌشد ًبسًٌبى حسبس ثَدُ ٍ هدوَػِ ایي ػَاهل ًبسدسشیبثی هذیشاى دس هَضَػب

(. اسصیبثی ػولٌشد اص خولِ ٍظبیق اسبسی ٍ ًلیدذی  2005، 1ثِ ػولٌشد سبصهبًی هؤثش سا سحز الشؼبع هشاس دادُ اسزکاسششدٍیي

هَر كؼبلیز ّبی اًدبم شذُ، ًسجز ثِ اطالح ٍ ثْجَد اهَس اهذام ًوبیٌذ. کثلَیسدی  هذیشاى هی ثبشذ سب ثب شٌبسبیی ًوبط ضؼق ٍ 

سَاًذ دششیجبى ثشًبهِ  اكضایی ایدبد هیٌٌذ ًِ ایي ًیشٍّب هی ثْجَد هسشوش ػولٌشد سبصهبًْب، ًیشٍی ػظین ّن( 2003ٍ ّوٌبساى ، 

ْ     سشذ، سَسؼِ ٍ ایدبد كشطز ب ٍ هؤسسدبر ّودَاسُ دس خْدز ًیدل ثدِ ایدي ّدذف        ّبی سؼبلی سدبصهبًی شدَد. دٍلشْدب ٍ سدبصهبً

ًَشٌذ. ثذٍى ثشسسی ٍ ًست آگبّی اص هیضاى دیششكز ٍ دسشیبثی ثِ اّذاف ٍ ثذٍى شٌبسبیی چبلشْبی دیش سٍی سبصهبى ٍ  هی

ش ًست ثبصخَس ٍ اعالع اص هیضاى اخشای سیبسشْبی سذٍیي شذُ ٍ شٌبسبیی هَاسدی ًِ ثِ ثْجَد خذی ًیبص داسًدذ، ثْجدَد هسدشو   

 .دزیش ًیسز گیشی ٍ اسصیبثی اهٌبى ػولٌشد هیسش ًخَاّذ شذ. دسشیبثی ثِ ایي اّذاف ثذٍى اًذاصُ

هشـیش هذل اچیَ هَسد سٌدش هشاس  7دس ایي دژٍّش، ػولٌشدسبصهبًی ثب سَخِ ثِ ًشیدِ دشسشٌبهِ ػولٌشد سبصهبًی ثب سَخِ ثِ 

اص ایي سٍ هسئلِ اطلی ایي سحوین . بس، اًگیضُ،ًوي، ٍضَح، سَاًبییگشكشِ اسز. ایي هشـیشّب ػجبسسٌذ اص: هحیظ، اسصیبثی، اػشج

 ثشسسی اسصیبثی ػولٌشد ًبسًٌبى ثبًي ًبسآكشیي ثش اسبس هذل ّلز ثؼذی اچیَ هی ثبشذ.

 

 ادبیات وظری  -2

 ارزیابی عملکرد -2-1

ٌشد؛ ثِ دسخِ اًدبم ٍظبیلی ًِ شـل ثشای دسى هلَْم اسصشیبثی ػولٌشد سبصهبًی ثبیسشی اثشذا هلَْم ػولٌشد سا دسیبثین. ػول

( سحویوبر ثسیبس صیبدی دس سبل ّبی اخیش دس هَسد هبّیز ٍ سٍم 2008، 2ًٌذ، اشبسُ داسد کثبیشص ٍ سٍ یي ًبسهٌذ سا سٌویل هی

( ًشبیح ایي سحویوبر اص ایي خْز 2005گشدیذُ اسز.کّبًگ ٍ ّوٌبساى ، ی ػولٌشد دس سبصهبى ّب اًدبم شٌبسی اًذاصُ گیش

سصشوٌذ اسز ًِ هی سَاى ٍضؼیز كؼلی سبصهبى ّب سا دسى ًوَدُ ٍ ّوچٌیي چبلش ّبی آیٌذُ اًذاصُ گیشی ػولٌشد سا اص آى ا

ػولٌشد سبصهبًی، ثِ چگًَگی اًدبم هؤهَسیز ّدب، ٍظدبیق ٍ كؼبلیدز ّدبی  (2004کثبًٌش ، . عشین هَسد ثشسسی هشاس داد

م هی شَد. دس سؼشیلی دیگش، ػولٌشد سبصهبًی ػجبسر اسز اص دسز یدبثی ثِ اّذاف سدبصهبًی ٍ ًشدبیح حبطل اص اًدبم آًْب اعال

( . 2010حویوی ٍّوٌبساى،   .کػْدذُ داسد سبصهبًی ٍ اخشوبػی یب كشاسشسكشي اص آًْب ٍ اًدبم هسئَلیشْبیی ًِ سبصهبى ثدِ

                                                           
1
. Stredwick  

2
.Byars and Rue  
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اكضایش سغح اسشلبدُ ثْیٌِ اص اهٌبًبر ٍ  ای اص اهذاهبر ٍ اعالػبر سلوی ًشد ًِ خْز هذیشیز ػولٌشد سا هی سَاى هدوَػِ

اطغالح  ػولٌشد هذیشیز. گیشد هی طَسر  اثشثخشی ٍ  هٌبثغ دس خْز دسشیبثی ثِ ّذكْب ثِ شیَّبی اهشظبدی سَأم ثب ًبسایی

د. ػبهی ثشای آى دسشِ اص كؼبلیشْبی سبصهبًی اسز ًِ ثب هذیشیز اهَس ٍ هسئَلیشْبی شـلی ٍ سكشبسی ًبسًٌبى سشٍ ًبس داس

هذیشیز ػولٌشد ساّی ثشای سسْیل ثشهشاسی اسسجبط ٍ ایدبد سلبّن ثیي ًبسًٌبى ٍ سشدشسشبى اسز ٍ ثِ دیذایش هحیظ هغلَة 

( ػولٌشد سا ًبشی اص ٍیژگیْبی شخظی، 2008ک 3ًَ ٍ دیگشاى .هی شَد هٌدش  خذهبر ًیلیز ثِ ًسجز ثیششش  سش ًبسی ٍ سؼْذ

ػولٌشد، سكشبس اسز ٍ ثبیذ اص ًشبیح هشوبیض شَد، صیشا ػَاهل سیسشوی »هؼشوذ اسز  ًوخ ثلداًٌذ.  ّب ٍ ًظیش آى هی هْبسر

دس طَسسی ًِ ػولٌشد ثِ گًَْبی سؼشیق شَد ًِ ّن سكشبس ٍ ّن ( 2005کَّا ٍ ّوٌبساى ، « هیشَاًٌذ ًشبیح سا هٌحشف ًٌٌذ.

دس سؼشیق خَد اص سٌدش  ( 2002ک هَلیي. (2002ّوٌبساى، سشی حبطل هیگشددک ًیلی ٍ -ًشبیح سا دس ثشگیشد، دیذگبُ خبهغ

ػولٌشد، ثش چگًَگی هذیشیز ٍ اسصم آكشیٌی سؤًیذ داسد: اسصشیبثی چگًَگی هذیشیز سبصهبًْب ٍ اسصشآكشیٌدی آًْدب ثدشای 

ی ٍ دس سٌدش ػولٌشد، دٍ سٍیٌشد ػوذُ ٍخَد داسد : ػیٌی ٍ رٌّ ( 2007،  ٍساى کآهبساسًَگب ٍ ثبلذسی هدشششیبى ٍ دیگدش ثْشُ

ّش دٍ سٍیٌشد داسای هحبسي ٍ هؼبیت خبص خَد ّسشٌذ . هویبسْبی ػیٌی، ثیدششش ٍاهؼی ّسشٌذ؛ اهب اص ًظش هلوشٍ دَششی، 

هحذٍد ثِ دادُ ّبی هبلی ّدسشٌذ ٍ دیگدش اثؼدبد سدبصهبًی سا سجییي ًویٌٌٌذ. اص سَی دیگش، هویبسْبی رٌّی، ًوششٍاهؼگدشا 

دش ثخشی سبصهبى اسایِ هیٌٌٌذ. ایي هویبسْب اخبصُ هیذٌّذ ًِ داهٌْی ٍسیؼی اص سبصهبًْب دس ّدسشٌذ؛ اهدب سَطدیلی ؿٌدی اص اث

 (20: 2008هخشلق هَسد هوبیسِ هشاس گیشًذ کآلي ٍ ّوٌبساى،   طٌبیغ

 مذل اچیً  -2-2

دس خشیبى ًَع یي هشٌل ًلی دس سًٍذ هذیشیز ایي اسز ًِ ثسیبسی اص هذیشاى ایي هبثلیز سا داسًدذ ًدِ دیشٍاى خَد سا 

 (2008کالجشر ، هشٌالر هَخَد ثگزاسًذ، ٍلی ّویي هدذیشاى اثشثخدشی الصم دس سؼییي ػلدز ٍخدَد ایدي هدشٌالر سا ًذاسًدذ.

ثدِ ػجدبسر دیگدش، ثدسیبسی اص هدذیشاى دس شٌبسبئی هسبئل یب هدشٌالر هدَی ّدسشٌذ اهدب دس سحلیدل یدب سدشخیض هدشٌالر 

ثشای داششي حذاًثش اثشثخشی دس اسصیبثی ٍ حل هسبئل هشثَط ثِ ػولٌدشد، هدذیشاى ثبیذ ػلز  .بشٌذثدْوشاسدت ضؼیلشش هیج

ایدبد هسبئل سا سؼییي ًوبیٌذ. هذل اچیدَ سَسدظ ّشسدی ٍ گلذاسدویز، ثدِ هٌظدَس ًوي ثِ هذیشاى دس سؼییي ػلز ٍخَد 

دس سذٍیي هذلی ثشای سحلیل  .عشحشیضی گشدیذُ اسز هشٌالر ػولٌشد ٍ ایدبد اسششاسژیْبی سـییش ثدشای حل ایي هشٌالر،

  :ػولٌشد اًسبًی، ّشسی ٍ گلذاسویز دٍ ّدذف اطدلی سا دس ًظش داششٌذ

  .سؼییي ػَاهل ًلیذی ًِ هیشَاًٌذ ثش ػولٌشد كشد كشد ًبسًٌبى سؤثیش ثگزاسًذ .1

 .ای ًِ ثشَاى آًْب سا ثِ خبعش سذشد ٍ ثِ ًبس ثشد اسائِ ایي ػَاهل ثِ گًَِ .2

ٍیژگیْدبیی ًدِ هدذل اچیدَ اص لحدبػ هبثلیدز ًبسثشد ٍ اهٌبًذزیشی دسیبكز اعالػبر دسثشداشز ٍ ًیض ظشكیشی ًدِ  سَخِ ثِثب 

اص لحدبػ سیدشْیدبثی هشٌالر ٍ سؼییي اسششاسژی ثشای سكغ آًْب ایدبد هیٌوَد، ایي هذل دس دژٍّش حبضش هَسد اسشلبدُ هشاس 

 .اسبس سبثغ صیش هشخض شذُ اسزّبی اطلی ایي هذل ثش  گشكز. هؤللِ

 ی(عملکرد تابعی است از ): محیط. ارزیابی . اعتبار .مطًق. کمک. يضًح. تًاوای

 ابعاد مذل اچیً -2-3

 

                                                           
3
.Noe and et al 
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دسهذل اچیَ اطغالح سَاًبیی ثِ داًش ٍهْبس سْبی دیشٍاى گلشْویشدَدکالجشدْشَاًدبیی دسثدِ اًدبهشسبًذى  : تًاوایی .1

ثبشدین ًدِ شبیدسشگی اكدشاد ػوَهیز ًذاسد. اخضای ًلیذی  داشدشِ یدبد دز ثدِهَكویشآهیضیي سٌلیق(. الصم اس

سَاًبیی ػجبسسٌذ اص: داًش هشثَط ثْشٌلیدق کًدبسآهَصی سسدوی ٍ ؿیشسسوی ًِ ًبهل ًشدى سٌلیدق خبطدی سا 

هد یٌٌدذ ( سدشثِ ًبسی هجلی ًْشٌویل هَكویشآهیضسٌلیق ًودي )سدسْیل هدی ًٌدذ (، سدضیدْوشثدَط ثدْشٌلیدق 

ٍهبثلیدشْدبی هشثدَط ثدِ سٌلیق کسَاًبیی ثبلوََّیب طلبر هویضّبی ًِ اسوبهوَكوی سآهیضسا سوَیز هیٌٌذ(. هدذیشثبیدذ 

دسسحلیل ػولٌشد دیشٍثذشسذ: آیب ایي شخظذاًش ٍهْبسسْبی الصهشا ثدشای سٌویدل ًدشدى هَكویشآهیضایي سٌلیق داسدیب 

 (1382، 510خیش؟کّشسی ٍثالًچبسد، ص

ایي اطغالح ثِ دسى ٍ دزیشم ًحَُ ًبس ٍ هحل ٍ چگًَگی اًدبم ًدبس اعدالم هد  ( کدسى یب سظَس ًوش يضًح .2

ثشای آى ًِ دیشٍاى دسى ًبهلی اص هشٌل داششِ ثبشٌذ ثبیذ هوبطذ ٍ اّذاف ػودذُ، ًحد ٍُ سسیذى ثِ ایي  .یشدَد

ذ( ثشایدشبى ًبهالً طشیح ٍ سٍشي ثبشذ کّشسی ٍ هوبطذ ٍ اّذاف کچِ اّذاكی دس چِ صهبًی ثیشششیي اّویز سا داسً

 (425، ص 1382ثالًچبسد، 

اطغالح ًوي ثِ ًوي سبصهبًی یب حوبیشی گلشِ هیشَد ًِ دیشٍ ثشای سٌویل اثشثخدشی  (کحوبیز سبصهبًی کمک .3

ًِ ثشای ًبهل  ًدبس ثدِ آى ًیدبص داسد. ثشخدی اص ػَاهدل حوبیدز سدبصهبًی ػجبسسٌدذ اص: ثَدخدِ، ٍسدبیل ٍ سسْیالسی

ًشدى سٌلیق الصم اسز، حوبیز الصم اص خبًت دٍایش دیگدش، دس دسششس ثَدى كشآٍسدُ ٍ ًیلیز آى ٍ رخیشُ ًدبكی اص 

 (1382، 425هٌدبثغ اًدسبًی کّشسدی ٍ ثالًچدبسد، 

د اطغالح هشَم ثِ اًگیضُ هشثَط ثِ سٌلیق دیشٍاى یدب اًگیدضم ثدشای ًبهدل ًدشدى سٌلیدق خبص هَس مطًق .4

سحلیل ثِ گًَْبی هَكویشآهیض اعالم هیشَد. دس اسصیبثی اًگیضُ ًجبیذ كشاهدَم ًٌین ًِ اًگیضُ ثسیبسی اص هشدم دس 

 426، طض 1382هَسد سٌویل سٌبلیلی ثیششش اسز ًِ دبداشْبی دسًٍدی یب ثیشًٍی دس دی داسًذ کّشسی ٍ ثالًچبسد، 

– 425( 

صخَس سٍصاًِ ػولٌشد ٍ دٍسّْدبی گد اّجدْگدبُ گلشدِ هد یشدَد. سًٍدذ اسصیبثی ثِ ثب  (کآهَصم ٍ ثبصخَس ارزیابی   .5

ثدبصخَسد هٌبست ثِ دیشٍاى اخبصُ هیذّذ دیَسشِ اص چٌذ ٍ چَى اًدبم ًبس هغلغ ثبشٌذ. اگدش اشدخبص اص هشٌالر 

هَسد اسصیبثی  هشدم دیش اص آى ًِ .ػولٌشد خَد آگبُ ًجبشٌذ، اًشظبس ثْجَد ػولٌشد اًشظبسی ؿیشٍاهؼجیٌبًْبی اسز

دٍسُ ای سسوی، هشاس ثگیشًذ، ثبیذ اص ًشبیح اسصیدبثیْدبی هشست ؿیشسسدوی دسثدبسُ خدَد هغلدغ ثبشدٌذ. دلیدل ثدسیبسی 

 .(1382 426اص هدشٌالر ػولٌدشد، كودذاى آهَصم الصم ٍ ثبصخَسد ػولٌشد اسز کّشسی ٍ ثالًچبسد، ص

َهی ثَدى سظویوْبی هذیشدس خظَطوٌبثغ اًسبًی اعالم هیشَد. سٌبست ثَدى ٍ حو ثبصخَسداػشجبسثِ اعتبار بازخًر .6

هذیشاى ثبیذ هغوئي شًَذ ًِ سظویوْبی اخز شذُ دس هَسد هشدم اص لحبػ حوَهی، دادگبّی ٍ خغوشیْبی ششى سْب 

 (1382، 426هٌبست اسز. کّشسی ٍثالًچبسد، ، ص

ِ هیشَد ًِ هدیشَاًٌدذ حشدی ثدب ٍخدَد اطغالح هحیظ ثِ آى دسشِ اص ػَاهل خبسخی گلش  (کسٌبست هحیغی محیط .7

داششي ػَاهل سَاًبیی، ٍضَح، حوبیز ٍ اًگیضُ الصم ثشای شـل، ثبص ّدن ثدش ػولٌدشد سدؤثیش گزاسًذ. ػٌبطش ًلیذی 

ػَاهل هحیغی ػجبسسٌذ اص: سهبثز، سـییش ششایظ ثبصاس، آی یٌٌبهدْْدبی دٍلشی، سذاسًبر ٍ اهَسی اص ایي هجیلکّشسی ٍ 

 .(1382، 426 - 427، صثالًچبسد

 

 پیطیىٍ پصيَص -2-4

اسصیبثی ػولٌشد ٍ اسسجبط آًْب ثب ثْشُ ٍسى ًیشٍى اًسبًى سا اص دیذگبُ ًبسًٌبى دسز ثبًي ایشاى ( ثِ 1394هٌیؼی ٍ ّوٌبساى ک

صُ گیشی هی . دژٍّش ثِ ػول آهذُ سؤثیش ّش ًذام اص شبخض ّبی اسصیبثی ػولٌشد سا ثش ثْشُ ٍسى ًیشٍى اًسبًى اًذادشداخشٌذ

ًوبیذ. ثِ ّویي هٌظَس دشسشٌبهِ ای ثب ػٌَاى سؤثیش اسصیبثی ػولٌشد ثش ثْشُ ٍسی ًیشٍی اًسبًی ثب سٍم ًوًَِ گیشى سظبدكى 
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ٍآهبس اسشٌجبعى   سبدُ دس ثیي ًبسًٌبى ثبًي دخش گشدیذ ٍ ثب اسشلبدُ اص آهبس سَطیلى ک ًوَداس، دسطذ، هیبًگیي، اًحشاف هؼیبس

( هَسد سدضیِ ٍ سحلیل هشاس گشكشِ اسز ٍ ثشای سبییذ هذل اص هذل هؼبدالر سبخشبسی ٍ ثشای سدضیِ ٍ  ک ضشیت ّوجسشگى

اسشلبدُ شذ. یبكشِ ّب ًشبى هی دّذ ًِ شبخض ّبی اًگیضم, اػشجبس سظوین  Amos18 ٍ SPSS18 سحلیل دادُ ّب اص ًشم اكضاس

شد ثِ سشسیت اٍلَیز دس ثْشُ ٍسى ًیشٍى اًسبًى دسز ثبًي ایشاى هذیشاى , اسصشیبثی ٍ ػَاهل هحیغی اص شبخض ّبیبسصیبثی ػولٌ

ثیشششیي سؤثیش هثجز سا ًسجز ثِ ثویِ شبخض ّب ثش ثْشُ  0.35سؤثیش ثِ سضایى داسًذ ٍ شبخض اًگیضم ثب ٍصى اسشبًذاسد شذُ 

ثشسسی ساثغِ اسسجبعبر ى  دس دژٍّشی سحز ػٌَا 1389ػجبس دَس ٍ ّوٌبساى دس سبل .ٍسی هٌبثغ اًسبًی دس ایي سبصهبى داسد

ّوجسشگی دس هیبى ًبسًٌبى ٍاحذّبی سشبدی ششًز هلی  -اثشثخش ٍ ػولٌشد سبصهبًی کثش اسبس هذل اچیَ( ثِ سٍم سَطیلی

ًلش ثَد. كشضیِ ّبی اطلی  250اًدبم شذ. ًوًَِ هَسد ثشسسی ثش اسبس كشهَل ًوًَِ گیشی شبهل   1388 گبص ایشاى دس سبل 

ي هسبلِ ثَد ًِ ثیي اسسجبعبر اثشثخش ٍ ػولٌشد سبصهبًی هجٌی ثش هَللِ ّبی هذل اچیَ دس ششًز هلی ایي دژٍّش ًبظش ثش ای

 7هَللِ ثشای اسسجبعبر اثشثخش ٍ  6گبص ایشاى ساثغِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد. اثضاس سٌدش ثشای گشد آٍسی دادُ ّب دشسشٌبهِ ای ثب 

بطل اص ایي دژٍّش ًشبى داد ًِ ثیي اسسجبعبر اثشثخش ٍ ػولٌشد سبصهبًی هَللِ ثشای ػولٌشد سبصهبًی ثَد. دس ًْبیز، ًشبیح ح

ثشسسی ػَاهل هَثش ثش ػولٌشد ًبسًٌبى ثِ  1388یؼوَثی ٍ ّوٌبساى دس سبل دس خبهؼِ هَسد هغبلؼِ ساثغِ هؼٌبداسی ٍخَد داسد 

خبهؼِ هَسد دژٍّش ًلیِ  شداخشٌذ.دسحلیلی ٍهوغؼی -اص دیذگبُ هذیشاى ثیوبسسشبى ّبی آهَصشی شْش اطلْبى طَسر سَطیلی 

دشسشبسی ٍ اسشذ( ثیوبسسشبى ثَدُ ًِ ثِ سٍم سش شوبسی طَسر گشكشِ اسز. .اثضاس خوغ آٍسی دادُ ّب -هذیشاى کاداسی 

هیجبشذ . ًِ اػشجبس ٍ سٍایی آى هَسد سبییذ هشاس گشكشِ اسز .ایي  ACHIEVEدشسشٌبهِ ّبی هحون سبخشِ ثش اسبس هذل

ًوشُ  .لیٌشر عشاحی شذُ اسز ًِ ثشای سدضیِ ٍ سحلیل دادُ اص آهبس سَطیلی ٍ سحلیلی اسشلبدُ شذُ اسزدشسشٌبهِ ثِ سجي 

ػبهل اًگیضم  6/82+7/15، ػبهل حوبیز ثشاثش ثب  3/82+8/14، ػبهل شٌبخز ثشاثش ثب  5/87+2/12ًل ػبهل سَاًبیی ثشاثش ثب 

 2/85+8/12، ٍ ػبهل هحیظ ثشاثش ثب  7/82+3/17، ػبهل اػشجبس ثشاثش  2/77+6/15، ػبهل اسصیبثی ثشاثش ثب  4/81+4/15ثشاثش ثب 

یي ششًز هخبثشاسی ثشصیلی سا ثشای (دس  2012ثٌشس ٍ ّوٌبساى ک .ًِ ًلیِ ػَاهل كَم الزًش دس ثْجَد ػولٌشد هَثش ثَ دُ اًذ.

ٍ  9ؼذد ثشای اسصیبثی ػولٌشد اسز(ًِ یي چبسچَة چشن اًذاص هش (BSC) ثشسسی ٍ ثیبى ادؿبم دٍ سٍم ًبسر اسصیبثی هشَاصى

ًِ اثضاسی ثشای سظوین گیشی دس خْز اٍلَیز ثٌذی دیذگبُ ّبی ػولٌشد چٌذگبًِ ٍ  (AHP) كشایٌذ سحلیل سلسلِ هشاسجی

شبخض ّب ٍ ثشای ایدبد یي اسشبًذاسد ٍاحذ ثشای سسجِ ثٌذی گضیٌِ ّب هی ثبشذ(، اسائِ هی ًٌذ.کدس ایي هَسد، ػولٌشد ٍاحذّبی 

یبسی(. سٍم سؼبهل ٍ سٌشاس ثِ ّوشاُ یي سٍیٌشد ثشای سَاكن سبخز دس هیبى هذیشاًی اسز ًِ ثِ ایدبد هوبدیش اٍلَیشی ثشای ػول

دس دژٍّدشی ثدِ ثشسسدی ساثغدِ سدغَح ( 2005کچي، سیلَسثَسى ٍ ّبًدگ .اثؼبد ػولٌشد ٍ شبخض ّبی هشثَعِ هیذشداصد

بًی ٍ ػولٌدشد سدبصهبًی دس شدشًشْدبی آهشیٌدبیی ٍ سدبیَاًی دشداخشٌدذ. حددن سبصهبًی، اسششس شـلی، سؼْذ سبصه 1اسسجدبط 

هذیش ثَد. ًشبیح ایي  12ًبسهٌذ حشكْبی ٍ  75هدذیش ٍ دس سبیَاى  27ًبسهٌدذ هشخدظض ٍ  30ًوًَدِ دس آهشیٌدب شدبهل 

ًی ٍ اسششس شـلی ثیي ایبالر دژٍّش حبًی اص ایي ثَد ًِ اخدشالف ًوی هیبى ًبسهٌذاى هشخظض اص ًظش اسسجبط سبصهب

هشحدذُ ٍ سبیَاى ٍخَد داسد، اهب اص ًظش سؼْذ سدبصهبًی ٍ ػولٌدشد سدبصهبًی، هیدبى ًبسهٌدذاى ایدي دٍ ًشَس اخشالف صیبدی 

ّوچٌیي اص ًوبط هدَر ایدي شدشًشْدب دس ّدش دٍ ًدشَس،  .هشبّذُ شذ ًِ ایي اهش هیشَاًذ ًبشدی اص اخشالكدبر كشٌّگدی ثبشدذ

 .سدشلبدُ ًبسًٌدبى اص كشایٌدذّب ٍ هدشاّبی اسسجبعی هؤثش ثَد ًِ ثِ سؼْذ ٍ ػولٌشد سبصهبًی ثْشش هٌدش هیشذا

 

 مذل مفًُمی پصيَص -2-5

 

هَسد صیش دس اص هشٍس هسشٌذ ثش هوبالر ٍ سسبلِ ّبی هؼشجش ثیي الوللی ٍ ثؼضبً داخلی، دس ساثغِ ثب دیشیٌِ سحوین حبضش ،  هذل 

 شكز.اسشلبدُ هشاس گ
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 (2005سیلًرثًن ي َاوگ ،  )كیتحق یمذل مفًُم( 1ضکل )

 

 فرضیات تحقیك  -2-6

 فرضیٍ اصلی

 ًبسًٌبى ثبًي ًبسآكشیي دس ٍضؼیز هغلَثی هشاس داسد. ػولٌشد

 فرضیات فرعی

 ثؼذ سَاًبیی ًبسًٌبى دس ثبًي ًبسآكشیي دس ٍضؼیز هغلَثی هشاس داسد. .1

 ًبسآكشیي دس ٍضؼیز هغلَثی هشاس داسد. ثؼذ ٍضَح ًبسًٌبى دس ثبًي .2

 ثؼذ حوبیز ًبسًٌبى دس ثبًي ًبسآكشیي دس ٍضؼیز هغلَثی هشاس داسد. .3

 دس ٍضؼیز هغلَثی هشاس داسد. ًبسآكشیي ثبًي دس ثؼذ سشَین ًبسًٌبى .4

 ثؼذ ثبصخَس ًبسًٌبى دس ثبًي ًبسآكشیي دس ٍضؼیز هغلَثی هشاس داسد. .5

 ًبسًٌبى دس ثبًي ًبسآكشیي دس ٍضؼیز هغلَثی هشاس داسد.ثؼذ اسصیبثی  .6

 ثؼذ هحیظ دس ثبًي ًبسآكشیي دس ٍضؼیز هغلَثی هشاس داسد. .7

 

 ريش تحقیك -3

 (4کثب سَخِ ثِ ٍیژگی آصهبیشدی ٍ یدب ؿیشآصهبیشدی    . ثبشذ هیلحبػ عجوِ ثٌذی ثش حست ّذف اص ًَع ًبسثشدی ِ دژٍّش حبضش ث

خبهؼِ آهبسی ایي دژٍّش شبهل . ّوچٌیي شَد هحسَة هی دیوبیشی -سَطیلی ، سٍم ؿیشثَدى سحویوبر، سٍم سحوین حبضش

ثِ ػلز ًَچي ثدَدى خبهؼدِ آهدبسی ًدل خبهؼدِ ثدِ       ًِ  ًلش هی ثبشذ. 50ًلیِ ًبسًٌبى ثبًي ًبسآكشیي دس شْش ًشج ثِ سؼذاد 

                                                           
4. Experimental and non experimental.  

 حمایت

 ارزیابی عملکرد

 محیط

 ارزیابی

 بازخور

 تشویق

 وضوح

 توانایی
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ًدشم اكدضاس    اص ّب، یبكشِ آهبسی سحلیل ٍ سدضیِ ثشای گشدآٍسی دادُ ّب دشسشٌبهِ ّبی ثَد. اثضاسػٌَاى ًوًَِ آهبسی اًشخبة شذًذ. 

 اهَس اسشلبدُ شذُ اسز.

 

اثضاس گشدآٍسی دس ایدي  ثشای خوغ آٍسی دادُ ّبی هَسد ًیبص اص سٍم هغبلؼبر ًشبثخبًِ ای ٍ هغبلؼبر هیذاًی اسشلبدُ شذُ اسز. 

ٌبخشی ک خدٌس ، سدي ، ٍضدؼیز    دژٍّش ، دشسشٌبهِ اسشبًذاسد هی ثبشذ. ثخش اٍل دشسشٌبهِ شبهل هشـیشّدبی خوؼیدز شد   

( اسز ٍ ثخش دٍم حبٍی سَاالر هشسجظ ثب هشـیش ّبی دژٍّش هی ثبشذ ،  ًِ ثدش اسدبس   ، هیضاى سحظیالر ، سدشثِ شـلیسبّل

هحون ثِ هٌظَس اكضایش هبثلیز اػشوبد اثضاس اػشجبسآى سا  ثب اسشلبدُ اص ضشیت آللبی ًشًٍجدبخ  هویبس لیٌشر سْیِ شذ . ّوچٌیي 

ّوچٌیي ثشای  سٌدش هشاس دادُ اسز.سَصیغ سَاالر دشسشٌبهِ ٍ ضشیت آللبی ًشًٍجبخ آًْب دس خذٍل صیش ثیبى شذُ اسز.هَسد 

 ثْشُ ثشدُ این.اهَس  سٌٌیي هذلسبصی هؼبدالر سبخشبسیسدضیِ ٍ سحلیل دادُ ّب اص 

 

 ( ارتباط میان متغیرَای مستقل ي سًاالت پرسطىام1ٍجذيل )

 ی ًشًٍجبخاللب هٌجغ سَاالر هشـیش

 4-1 سَاًبیی

ي ٍ ّوٌبساى ، 
چ

2005
 

0.785 

 0.769 8-5 ٍضَح

 0.728 12-9 حوبیز

 0.733 16-13 سشَین

 0.741 20-17 ثبصخَس

 0.752 24-21 اسصیبثی

 0.736 28-25 هحیظ

   

 آماریتجسیٍ ي تحلیل  -1

 بررسی متغیرَای جمعیت ضىاختی -4-1

 :ػدبر صیدش دیشاهدَى ًوًَِ آهبسی دژٍّش اسشخشاج شذّدب، اعال ثب سَخِ ثدِ سحلیدل دادُ
سبل،  40-30% 44.9 سبل، 30-20% 18.4هدشد ،%  36.7ٍ   هشؤّل%  63.3، % سا هشداى75.5صًبى ٍ سا  % اص ًبسًٌبى 24.5

هبسی ایي % اص ًوًَِ آ  75% كَم دیذلن ، 11.2% دیذلن ،  9.2 .سبل سي داششٌذ 50% ثبالی 10.2سبل،  ٍ  %40-50  26.5

 % اص ًوًَِ آهبسی ایي سحوین 15.3 % صیش دٌح سبل،18.4 .% كَم لیسبًس ثَدًذ 4.6لیسبًس ٍ  داسای هذسى سحظیلی سحوین

سبل سدشثِ ًبسی  25% ثبالی 21.9سبل ٍ  25سب  20%  2.6سبل ٍ  20سب  15% 14.3سبل ،   15-10%  27.6سبل،  10سب5

  .داششٌذ
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 یافتٍ َا -4-2

 ( KMO) آزمًن  -4-3

گیشی( اسز ٍ ًشبى دٌّذُ ًسجز ٍاسیبًس  ّب کًوًَِ ای ثشای ثشسسی ًلبیز دادُ ، آهبس5ُگیشی ًی. ام. اٍ هؼیبس ًلبیز ًوًَِ

هشـیّشّب اسز ًِ هوٌي اسز ثِ ٍسیلِ ػَاهل هْن ایدبد شذُ ثبشذ. ایي شبخض دس داهٌِ طلش سب یي هشاس   هشششى دس ٍاسیبًس

ّب هبثل اًدبم اسز. اگش  دّذ ًِ سحلیل ػبهلی ثب اسشلبدُ اص ایي دادُ ایي آهبسُ کًضدیي ثِ یي( ًشبى هیداسد. هوبدیش ثبالسش ثشای 

گیشی  ثبشذ، ًشبیح سحلیل ػبهلی چٌذاى هبثل اسشلبدُ ًخَاّذ ثَد. ساثغِ صیش هجیّي هؼیبس ًلبیز ًوًَِ 6/0ایي هوذاس ًوشش اص 

(KMO)  ،193: 1391اسز کهؤهٌی ٍ كؼبل .) 

 ًِ دس آى : 

 i  ٍjضشیت ّوجسشگی سبدُ ثیي هشـیّشّبی  = 

 i  ٍjضشیت ّوجسشگی خضئی ثیي هشـیّشّبی  = 

ًٌذ ًِ هبسشیس ّوجسشگی یي هبسشیس ّوبًی اسز یب خیش. اگدش هدبسشیس    ، ایي كشضیِ سا آصهَى هی6آصهَى ًشٍی ثَدى ثبسسلز

وبًی ثبشذ، دس ایي طَسر هشـیّشّب ثب ّن اسسجبعی ًذاسًذ ٍ دس ًشیدِ اهٌبى شٌبسبیی ػَاهل خذیذ ثدش  ّوجسشگی، یي هبسشیس ّ

ددشداصد.   اسبس ّوجسشگی ثیي هشـیّشّب ٍخَد ًذاسد. ایي آصهَى ثِ ثشسسی هشسجظ ٍ هٌبست ثَدى هشـیّشّب ثشای ًشق سبخشبس هی

دّذ ًدِ هدبسشیس ّوجسدشگی ثدیي هشـّیشّدب، ّودبًی ًیسدز ٍ         یداسی ًشبى ه ( ثشای سغح هؼٌی05/0هوبدیش ًَچي کًوشش اص 

 ّبی هَخَد هلیذ خَاّذ ثَد. سحلیل ػبهلی ثشای دادُ

 

 KMO( وتایج آزمًن 2) جذيل

 ًشیدِ KMO ًبم شبخض

 سَاى اهبسی ٍ ًلبیز ًوًَِ سبییذ هی شَد 0.985 سَاًبیی

 سَاى اهبسی ٍ ًلبیز ًوًَِ سبییذ هی شَد 0.982 ٍضَح

 سَاى اهبسی ٍ ًلبیز ًوًَِ سبییذ هی شَد 0.937 حوبیز

 سَاى اهبسی ٍ ًلبیز ًوًَِ سبییذ هی شَد 0.933 سشَین

 سَاى اهبسی ٍ ًلبیز ًوًَِ سبییذ هی شَد 0.982 ثبصخَس

 سَاى اهبسی ٍ ًلبیز ًوًَِ سبییذ هی شَد 0.936 اسصیبثی

 سَاى اهبسی ٍ ًلبیز ًوًَِ سبییذ هی شَد 0.947 هحیظ

 

حدن  ثبشذ ثٌبثشایي یه 6/0ثشای ّوِ هویبس ّب ثیششش اص  KMOدس خذٍل كَم ًشبى هی دّذ ًِ هوذاس  KMOآصهَى ًشیدِ 

 ًوًَِ اص ًلبیز خَثی ثشای اًدبم سحلیل ػبهلی ثشخَسداس اسز.

                                                           
5
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

6
 Bartlett's Test of Sphericity 
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 (SEMريش مذل معادالت ساختاری) -4-4

سا ًِ اص اخضای هخشلق ٍهشٌَػی سشدٌیل یبكشدِ، یبسی هیشسبًذ سب الگدَیی ًظشی  هدذل سدبصی هؼبدلِ سبخشبسی ثِ دژٍّشگش

ّبی هسیش  . هذل هؼبدلِ سبخشبسی سشًیجی اص هذلّن ثِ عَس ًلی ٍ ّن ثِ گًَِ ای خضیی هَسد آصهدَى ٍ ٍاسسی هشاس دّذ 

ژٍّشگش اص گیشی( اسز. دس یي هذل هؼبدلِ سبخشبسی ثِ هؼٌبی ػبم، د ّبی ػبهلی سؤییذی کسٍاثظ اًذاصُ کسٍاثظ سبخشبسی( ٍ هذل

گیشی ًشدُ ٍ اص عشف دیگش سٍاثظ  ّب اًذاصُ ای اص هؼشف ای اص هشـیشّبی دٌْبى سا ثب هدوَػِ عشكی ثِ دًجبل آى اسز ًِ هدوَػِ

سبخشبسی ثیي هشـیشّبی دٌْبى سا هَسد سدضیِ ٍ سحلیل هشاس دّذ، ّش چٌذ هوٌي اسز دس ایي هیبى ثشخی اص هشـیشّبی حبضش 

گًَِ ثیبى ًشد ًِ یي هذل هؼبدلِ سبخشبسی ثِ عَس  یياسَاى  هشـیشّبی هشبّذُ شذُ ثبشٌذ. دس هی دس هذل سبخشبسی اص ًَع

گیشی سا ثشگشكشِ اص هجبًی  ّبی اًذاصُ سَاى هذل اًذ. سب حذ صیبدی هی ّبی سبخشبسی گیشی ٍ هذل ّبی اًذاصُ هؼوَل سشًیجی اص هذل

 (1389 ،بسی سا ثشگشكشِ اص چبسچَة ًظشی دژٍّش داًسزکهبسویّبی سبخش ّبی هَسد هغبلؼِ ٍ هذل ًظشی دسثبسُ دذیذُ

 ي ابعاد مربًط بٍ آوُا  گیری متغیّرَای اصلی تحقیك مذل اوذازٌ -4-4-1

ثِ هٌظَس دی ثشدى ثِ هشـیّشّبی صیشثٌبیی یي دذیذُ یب سلخیض هدوَػِ ای اص دادُ ّب اص سحلیل ػبهلی اسشلبدُ هی گدشدد. دادُ  

ل ػبهلی، هبسشیس ّوجسشگی ثیي هشـیّشّبسز. سحلیل ػبهلی هشـیّشّدبی ٍاثسدشِ اص هجدل سؼیدیي شدذُ ای      ّبی اٍّلیِ ثشای سحلی

ًذاسد. هَاسد اسشلبدُ سحلیل ػبهلی سا ثِ دٍ دسشِ ًلّی هی سدَاى سوسدین ًدشد : الدق( هوبطدذ اًششدبكی ٍ ة( هوبطدذ سؤییدذی         

(. چَى ایي سحوین ثش اسدبس ادثیّدبر ًظدشی داسای یدي     268:  1387؛ ثِ ًول اص ثبصسگبى ٍ ّوٌبساى، 1987، 7کسیٌضلی ٍ سیٌضلی

دیش هذل هلَْهی اسز ًِ هحوّن دسطذد ثشسسی آى خْز سؤییذ ًْبیی هی ثبشذ اص سحلیل ػبهلی سؤییذی اسشلبدُ هدی گدشدد.   

هسدشول ٍ   لزا دس ایي هسوز، اص سحلیل ػبهلی سؤییذی ثش سٍی هشـیّشّبی سحوین خْز سدذٍیي هدذل اًدذاصُ گیدشی هشـیّشّدبی     

ٍاثسشِ ٍ ًیض سجییي ّش چِ ثْشش آًْب ٍ دس ًْبیز سجییي هذل هؼبدلِ سبخشبسی سؤثیش سكشبس شْشًٍذی ثشًذ ثش اػشوبد اسدشلبدُ هدی   

 گشدد.  

                                                           
7
 Tinsley and Tinsley 
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 مذل اوذازٌ گیری ابعاد ارزیابی عملکرد در حالت تخمیه استاوذارد -2ضکل 

هی دّذ ًِ اسسجبط هؼٌبداس ٍ هٌبسجی هیبى سوبهی اثؼبد آى ًشبى  ارزیابی عملکردًشبیح حبطل اص ثشاصم اثؼبد هشـیش 

 ثب سَاالر هشثَعِ ثشهشاس اسز ٍ سَاالر هَخَد، اثؼبد هزًَس سا ثِ خَثی سجییي هی ًٌٌذ.

 

 تحلیل مسیر -4-4-2

سب حدذی اكضاس، شبخظْبی ثشاصشی اسائِ هیگشدًذ ًدِ ًشدبى هیذٌّذ  ثب اخشای آصهَى هذلسبصی هؼدبدالر سدبخشبسی دس ًشم

ّبی سدشثی ثشاصم هیشَد. ثش خالف آصهدًَْدبی هشسَم آهبسی ًِ ثب یي آهبسُ  هدذل هلْدَهی هدَسد ادػدب ثدِ ٍسدیلِ دادُ

هَسد سبییذ ٍ یب سد هدشاس هیگیشًذ، دس هذلسبصی هؼبدالر سبخشبسی، دسشْبی اص شدبخظْدب هؼشكدی هدیشدًَذ. ٍضدؼیز 

 .آٍسدُ شذُ اسز صیش ددژٍّش دس خدذٍلشدبخظْدبی ثشاصم ثشای هذل هلْدَهی 
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 ٍضؼیز ثشاصم هذل سحوین حبضش ثب سَخِّ ثِ دادُ ّبی حبطل اص ًشبیح ًشم اكضاس اهَس ثِ ششح ریل هی  ثبشذ :

 ( ضاخصُای برازش مذل3جذيل )

 ثشاصم هبثل هجَل هذل اٍلیِ ًبم شبخض گشٍّجٌذی شبخظْب

 P>5% 0.074 سغح سحز دَشش ًبی اسٌَئش شبخظْبی ثشاصم هغلن

 GFI>90% 0.963 شبخض ًیٌَیی ثشاصم

 AGFI>90% 0.962 شبخض ًیٌَیی ثشاصم اطالح شذُ

 NNFI>90% 0.99 شبخض ثشاصم ٌّدبس شذُ شبخظْبی ثشاصم سغجیوی

 CFI>90% 0.988 سغجیویشبخض ثشاصم 

 RMSEA<10% 0.006 سیشِ هیبًگیي هشثؼبر خغبی ثشآٍسد

 3سب  1هوذاس ثیي  2.736 دسخِ آصادی ًبی اسٌَئشثٌْدبس شذُ ثِ

 

شبخظْبی ثشاصم هذل اص ٍضدؼیز هٌبسدجی ثشخَسداس ّسشٌذ. ثِ هٌظَس  ًلیِّودبى عدَس ًدِ دس خدذٍل هشدخض اسدز 

اكضاس  ًبسگیشی سٍم حذاًثش دسسشٌوبیی دس ًشم ثب ثدِ  (SEM) ّبی سحوین، اص هذلیبثی هؼبدالر سبخشبسی آصهَى كشضیِ

سٍاثدظ سبخشبسی  صیششدٌل .هشاس گشكز شدذ ًدِ دس عدی ّودِ هشاحل سحلیل، هبسشیس ًَاسیبًس هجٌبی ًبس آهَس اسشلبدُ

 . هذل سحوین سا ًشبى هیذّذ
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 ذل مفًُمی پصيَص بٍ َمراٌ بارَای عاملیم (3ضکل) 

 

 ( ضریب مسیر فرضیات4جذيل )

 ًسجز ثحشاًی ضشیت هسیش كشضیِ

 6.821 0.52 ػولٌشد←سَاًبیی

 6.125 0.48 ػولٌشد←حٍضَ

 8.122 0.74 ػولٌشد←حوبیز

 9.258 0.81 ػولٌشد←سشَین

 7.158 0.58 ػولٌشد←ثبصخَس

 7.514 0.62 ػولٌشد←اسصیبثی

 7.996 0.69 ػولٌشد←هحیظ

 



 هغبلؼبر هذیشیز ٍ ًبسآكشیٌی

184 -170، طلحبر 1395، دبییض 3، شوبسُ 2دٍسُ   

182 

 

ًدی  هشـیش ثب سَخِ ثِ هوذاس ًسدجز ثحشا ًشبیح آصهَى كشضیبر سحوین ٍ سٍاثظ سدبخشبسی ثدیي هشـیشّدبی هذل سحوین  ثش اسبس

( دس سدغح هشَسدغی هدشاس    0.52سَاًبیی ثب ضشیت هسدیش ک دسطذ،  95اسز ، هی سَاى گلز دس سغح اعویٌبى  1.96ًِ ثبالسش اص 

( ٍ 0.74( دس سغح هشَسغی هشاس داسد. حوبیدز ثدب ضدشیت هسدیش ک    6.125( ٍ ًسجز ثحشاًی ک0.48ٍضَح ثب ضشیت هسیش کداسد.

( دس سدغح ػدبلی هدشاس    9.258( ٍ ًسجز ثحشاًی ک0.81. سشَین ثب ضشیت هسیش ک( دس سغح ػبلی هشاس داسد8.122ًسجز ثحشاًی ک

( ٍ 0.62( دس سغح هشَسغی هشاس داسد. اسصیبثی ثدب ضدشیت هسدیش ک   7.158( ٍ ًسجز ثحشاًی ک0.58داسد. ثبصخَس ثب ضشیت هسیش ک

( دس سدغح ػدبلی هدشاس    7.996ًی ک( ٍ ًسجز ثحشا0.69( دس سغح ػبلی هشاس داسد. هحیظ ثب ضشیت هسیش ک7.514ًسجز ثحشاًی ک

 داسد.

 بحث ي وتیجٍ گیری -5

اهشٍصُ هؼضل اطلی سبصهبًْبی ثْذاششی ٍ دسهبًی ًذاششي ًبسایی ٍ اثشثخشی ًبكی اسز اص عشكی هحَس اطلی اكضایش ًبسایی ٍ 

ساُ اطالح ػولٌشد ّش  اثشثخشی دس ّش سبصهبًی ًیشٍی اًسبًی آى اسز دس ٍاهغ ثْجَد ػولٌشد ًیشٍی اًسبًی هْوششیي هذم دس

ثبیذ دیَسشِ   هذیش خَاُ ثشای سَد یب ثْشُ ٍسی ثیششش سبصهبى سالم ًٌذ یب ًبسآهذی ٍ ػولٌشد ثْشش ًبسًٌبى، .سبصهبًی اسز

هشاهت اًگیضم ٍ شبیسشگی اكشاد ٍ گشٍّْبی ًبسی ثبشذ. ثِ سؼجیشی ًیوی اص ٍظیلِ هذیش خسشدَی ّویشگی ساّْبی اكضایش 

ًٌبى اسز. یٌی اص هسبئل هؼوَل دسكشاگشد هذیشیز ایي اسز ًِ ثسیبسی اص هذیشاى دس سؼییي ًوبط هَر سغح شبیسشگی ًبس

ثسیبسی اص هذیشاى دس   ًبسًٌبى سَاًبیی داسًذ ٍلی دس ًوي ثِ ػلز یبثی ضؼلْب ثِ ّوبى هیضاى اثشثخش ًیسشٌذ. ثِ ػجبسر دیگش،

هذلی اسز ًِ سَسظ ّشسی ٍ  achieve هذل .آى ضؼیلٌذ شٌبسبیی هسؤلِ هَی ّسشٌذ ٍلی دس سشخیض ػلز یب سحلیل

ػبهل سا ثش ػولٌشد ًیشٍی اًسبًی هؤثش داًسشِ اسز ًِ ثِ هٌظَس ًوي ثِ هذیشاى دس سؼییي ػلز ٍخَد  7ثالًچبسد اسایِ شذُ ٍ 

سحوین  ّذف.ي هشٌالر عشح سیضی گشدیذُ اسزای حل هٌظَس ثِ سـییش ّبی هشٌالر ػولٌشد ٍ ثِ ٍخَد آهذى اسششاسژی

حبضش  ثشسسی ثشسسی اسصیبثی ػولٌشد ثش اسبس هذل اچیَ هی ثبشذ. خبهؼِ آهبسی ایي دژٍّش شبهل ًلیِ ًبسًٌبى ثبًي 

ثِ ػلز ًَچي ثَدى خبهؼِ آهبسی ًل خبهؼِ ثِ ػٌَاى ًوًَِ آهبسی ًِ  ًلش هی ثبشذ. 50ًبسآكشیي دس شْش ًشج ثِ سؼذاد 

 ًشم اكضاس اهَس اسشلبدُ شذُ اسز. اص ّب، یبكشِ آهبسی سحلیل ٍ سدضیِ ثشای شٌبهِ ثَد.گشدآٍسی دادُ ّب دشس اثضاساًشخبة شذًذ. 

ثش اسبس ًشبیح ثِ دسز آهذُ ػولٌشد ًبسًٌبى ثبًي ًبسآ،سیي ثش اسبس ّلز ثؼذ هذل ػولٌشد اچیَ دس ٍضؼیز هغلَثی هشاس 

 ْجَد ػولٌشد ًبسًٌبى اسائِ هی گشدد:ّوچٌیي دیشٌْبدار صیش دس ساسشبی یبسی سسبًذى ثِ هذیشاى دس خْز ث داسد.
 ًظبم ًظبسر ٍ اسصیبثی ػولٌشد دسٍى سبصهبًی هجشٌی ثش هؼیبسّبی شبیسشگی  -

ثٌذی ٍاحذّبی سددبصهبًی ثش اسبس ًبسًشد ٍ هحیظ سبصهبًی خْز دسشیبثی ثِ هؼیبسّبی شبیسشگی دس ّش  عجوِ -

 ٍاحذ

 ٍاحذّبی سبصهبًی  سذٍیي ٍ سظَیت هؼیبسّب ٍ شبخظْبی شبیسشگی ٍ اثبلؾ آى ثِ -

 هشددبسًز ًبسًٌبى ٍاحذّبی سبصهبًی ًوش هْوی دس اكضایش هیضاى دزیشم ٍ هبثلیز ًبسثشد ایي هؼیبسّب داسد -

شددذُ اص سددَی هذیشاى ٍاحذّبی سبصهبًی ٍ اص سَی  اثالؽثش ػولٌشد ًبسًٌبى ثش اسددبس شددبخظْبی ًظبسر  -

 ثخش ًظبسر ٍ ػولٌشد ّش سبصهبى

سٌجیِ دبدام هبلی ٍ اسسوبی دسخِ  ًبسًٌبى ثش اسبس شبخظْبی اثبلؾ شذُ ٍ دس ًظش گشكشي دبدام ٍ اسصیبثی ػولٌشد  -

 شـلی ثشای ػولٌشدّبی هثجز ٍ هٌلی

 .ای ًشبیح ًظبسر ٍ اسصیبثی ػولٌشد ثِ هوبهبر سبصهبًی دٍسُاػالم  -
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