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 واضضٙاسی اضضس ٔسیطیت تاظضٌا٘ی زا٘طٍاٜ اظاز اسالٔی تاتُ 

 ٔسیطیت ٔسضس زا٘طٍاٜ زوتطای 2

 

 چکیدٌ

عاٖ ٘مص اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ ضٙاذت ٔیپژٚٞص حاضط تا ٞسف  

وّیٝ واضوٙاٖ صٙقت پژٚٞص تٛصیفی اظ ٘ٛؿ ٕٞثستٍی است. خأقٝ آٔاضی ضأُ  ایٗ ، ا٘داْ ضس.تیٕٝ فٕط استاٖ ٔاظ٘سضاٖ

٘فط تا ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی تصازفی  217ز عثك خسَٚ وطخسی ٚ ٔٛضٌاٖ، تقسا تٛز.٘فط  500تٝ تقساز  1394ساَ  زضٌطزضٍطی 

ضٚایی تٛز.  ،اضظیاتی فّٕىطز ٚ تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی پطسطٙأٝ ٞایاتعاض ا٘ساظٜ ٌیطی زازٜ ٞا ضأُ عثمٝ ای ا٘تراب ضس. 

 اضظیاتی پایایی پطسطٙأٝ ٞایتٛسظ ٔترصصاٖ اظ خّٕٝ استاز ضإٞٙا تاییس ضس ٚ تا ٔحاسثٝ آِفای وطٚ٘ثاخ، پطسطٙأٝ ٞا 

ٔحاسثٝ ضس وٝ ٘طاٖ زاز پطسطٙأٝ ٞا اظ پایایی ٔٙاسة ٚ ٔغّٛتی  80/0تطاتط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی  ٚ 79/0تطاتط فّٕىطز 

تدعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞا استفازٜ اظ ضٚش ٞای آٔاض تٛصیفی )ٔحاسثٝ فطاٚا٘ی ٚ زضصس ٞا، ٔیاٍ٘یٗ ٚ  تطذٛضزاض ٞستٙس. ضٚش

( اظ عطیك ٚ ضطیة ٕٞثستٍی پیطسٖٛ ٚ تحّیُ ضٌطسیٛ٘ی چٙسٔتغیطٜ t آظٖٔٛ ٞایا٘حطاف استا٘ساضز( ٚ آٔاض استٙثاعی )

یافتٝ ٞا ٘طاٖ زاز وٝ اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تٛز.  SPSS22 تط٘أٝ ٘طْ افعاضی

(، ;0205/0حاسثٝ ضطیة تقییٗ )ٔی تاضس. ٔ 143/0، تٝ عٛضی وٝ ٔمساض ایٗ ٕٞثستٍی تاظاضیاتاٖ تیٕٝ فٕط ٘مص زاضز

 زضصس اظ تغییطات ٘یطٚی ا٘سا٘ی تٛسظ فّٕىطز واضوٙاٖ لاتُ پیص تیٙی است. 05/2٘طاٖ ٔی زٞس وٝ 
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 مقدمٍ. 1

ضٛ٘س وٝ تا تىاضٌیطی صحیح اظ آ٘اٖ ٚ زیٍط اخعای  ٔٙستطیٗ ٔٙاتـ ساظٔاٖ ٞا ٔحسٛب ٔی ٔٙاتـ ا٘سا٘ی اضظشاظ آ٘دایی وٝ 

ا٘ساٖ تٝ فٙٛاٖ فٙصط اصّی ٔسیطیت ٔی تٛا٘س تٛسقٝ ضا تٝ اضٔغاٖ چطا وٝ  ساظٔاٖ ٔی تٛاٖ اٞساف ساظٔا٘ی ضا تحمك ترطیس

اضظیاتی فّٕىطز ٔٙاتـ ا٘سا٘ی اظ إٞیت تاالیی زضتحمك ضایستٝ  تٙاتطایٗ ؛تٛسقٝ فُٕ وٙس تیاٚضز ٚ یا تٝ فٙٛاٖ ٔا٘ـ تعضي

اضظیاتی فّٕىطز ضأُ تطضسی ٘ؾاْ ٔٙس ٘ماط لٛت ٚ ضقف فّٕىطز فطز ٔسیط یا ساظٔاٖ، زض حسٚز  .ساالضی تطذٛضزاض است

ٌیطی ٔی وٙس ٚ اٌط ایٗ از ٚ ساظٔاٖ ٞا ضا ا٘ساظٜٚؽایف ٚاٞساف آٟ٘ا ٔی تاضس. اضظیاتی فّٕىطز فطآیٙسی است وٝ فّٕىطز افط

 (.1393وٕاِی، ) ضسٔٙس ذٛاٞٙس فطآیٙس تٝ زضستی ا٘داْ ضٛز واضوٙاٖ، سطپطستاٖ ٚ ٔسیطاٖ اظ آٖ تٟطٜ

ساَ ٞای  زضِصا ضٛز.  چطاوٝ اضظیاتی فّٕىطز زض تسٟیُ اثطترطی ساظٔا٘ی یه ٚؽیفٝ ٟٔٓ ٔسیطیت ٔٙاتـ ا٘سا٘ی تّمی ٔی

یساِٟی تٛخٟات ظیازی تساٖ ضس ٘ؾیط ٔغاِقاتتغٛضیىٝ زض ٘مص اضظش یاتی فّٕىطز تٛخٝ ظیازی ٔقغٛف ضسٜ است. اذیط تٝ 

زاز٘س وٝ ٔیعاٖ سٛزآٚضی فطصت ٞای ضٙاسایی ضسٜ، ٔحصَٛ ٚ ٔٙاتـ ا٘سا٘ی ٚ تٛإ٘ٙسی ٞای  ٘طاٖ( 1392) ٕٚٞىاضاٖ

 ٕٚٞىاضاٖفغاضز  ای واضآفطیٙی زض تیٕٝ ٞای فٕط ٞستٙس.اخطایی ٔٛخٛز ٚ ٔٛضز ٘یاظ، ٟٕٔتطیٗ فٛأُ زض اضظیاتی فطصت ٞ

تیٗ ٘ؾاْ اضظیاتی فّٕىطز ٚ تٟطٜ ٚضی ٔٙاتـ ا٘سا٘ی زض ضٟطزاضی ضاتغٝ ٔقٙی زاضی ٚخٛز زاضز. تسیٗ وٝ زاز  ٘طاٖ( 1390)

وٝ اظ تٟطٜ ٚضی زاز  ٘طاٖ( 1388) یٔس٘ ٔقٙی وٝ ٘ؾاْ اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ تط تٟطٜ ٚضی واض ٘یطٚی ا٘سا٘ی اثطٌصاض است.

ٔٙاتـ ا٘سا٘ی زض زٚ ساظٔاٖ، ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ تیٗ سغٛح ٔرتّف اضظش یاتی فّٕىطز ٚ تٟطٜ ٚضی ٔٙاتـ ا٘سا٘ی زض ساظٔاٖ 

تفاٚت ٔقٙی زاضی ٚخٛز زاضز، ٞٓ چٙیٗ ٔیاٍ٘یٗ تٟطٜ ٚضی زض أٛض ٔاِیاتی تیطتط اظ ضطوت سٟأی ٔراتطات است ِٚی ٔقٙی 

ٞا ٚ  ٞا ضا تطای ساظٔاٖ تٛا٘س ا٘ثٛٞی اظٔعیت  ٘ؾطاٖ یه سیستٓ اثطترص اضظش یاتی فّٕىطز ٔی تٝ فمیسٜ صاحة زاض ٘یست.

ا٘س وٝ سیستٓ اضظش یاتی فّٕىطز؛ اِف( تاظذٛضز فّٕىطزی  (، تیاٖ وطز2006ٜ) ٕٚٞىاضاٖیٗ ال واضوٙاٖ آٟ٘ا اضظا٘ی زاضز.

وٙس ج( ظٔیٙٝ تٛسقٝ  واضآٔٛظی واضٔٙس ضا ٔقیٗ ٔیآٚضز، ب( اِعأات  ٔطرصی ضا تطای تٟثٛز فّٕىطز واضوٙاٖ فطاٞٓ ٔی

ٕ٘ایس ٚ ٞـ( اٍ٘یعش ٚ  ٌیطی پطسّٙی ٚ فّٕىطز اضتثاط ٘عزیىی تطلطاض ٔی وٙس، ز( تیٗ ٘تیدٝ واضوٙاٖ ضا فطاٞٓ ٚ تسٟیُ ٔی

 (.1388ویصٚضی، ) زٞس ٚضی واضوٙاٖ ضا افعایص ٔی طٜتٟ

ٞای سٙتی اضظیاتی فّٕىطز ضا تٝ ضست ظیط سٛاَ تطزٜ است. آٔسی ضٚشزا٘ص ٚ اعالفات، واضتط ٞای فصط التصاز ٔثتٙیٚیژٌی

زض چٙیٗ ضطایغی، ضٚش واضت أتیاظی ٔتٛاظٖ تٝ فٙٛاٖ یه ضٚش واضآٔس اضظیاتی فّٕىطز، تٛسظ ضاتطت واپالٖ ٚ زیٛیس 

ٔقیاضٞای ٔاِی است، أا ٞای سٙتی اضظیاتی فّٕىطز تاویس ٔسیطاٖ تط سیستٓ (. زض1386٘ٛضتٖٛ ٔغطح ٌطزیسٜ است )ظ٘سٜ زَ، 

زض فصط حاضط ایٗ ٔٛضٛؿ ٔٛضز ا٘تماز لطاض ٌطفتٝ است؛ ظیطا تاویس صطف تط فّٕىطز ٔاِی، زض اضظیاتی فّٕىطز، ٘تایح ضقیفی ضا 

ٞای  ای زض سغح وطٛض ٚ ٕٞچٙیٗ ٘اؽطاٖ ضطوت ٞای تیٕٝ ٞای اضظیاتی فّٕىطز وٝ زض ضطوت (. ضی2003ٜٛآِٗ، ) زٞساضائٝ ٔی 

ٞای ٔٛضز  ٌیطز وٝ شیالً ٔٛضز تطضسی لطاض ذٛاٞس ٌطفت. تا تطضسی ضیٜٛ خّٕٝ تیٕٝ ٔطوعی ٔٛضز استفازٜ لطاض ٔیتیٕٝ اظ 

وٝ اظ عطف ٘اؽطاٖ  ٞایی وٝ اظ عطف فٛأُ تیطٖٚ ساظٔاٖ ٞای تیٕٝ چٝ زض تقس زاذُ ساظٔاٖ ٚ چٝ ضیٜٛ استفازٜ زض ضطوت

ٞایی ٚخٛز زاضز. أىاٖ اضظیاتی فّٕىطز  ٌیطز تایس اشفاٖ ٕ٘ٛز وٝ ٘اضسایی اض ٔیزاضاٖ ٔٛضز استفازٜ لطٞا ٚ سٟاْ زِٚتی ٚ شیٙفـ

 تا اضىاالتی ٔٛاخٝ ٞستٚ ٌطزز واضوٙاٖ ٚ ٔسیطاٖ ٚ اعالؿ اظ چٍٍٛ٘ی زض ضسیسٖ تٝ اٞساف فاِیٝ ضطوت تٝ زضستی ٔقّْٛ ٕ٘ی

 .(1387عیف حٙیفٝ ظازٜ، ) ٌیطز وٝ تٝ ضطح ظیط ٔٛضز تطضسی لطاض ٔی

ٚضی فطاتط اظ یه ٔقیاض تّىٝ تٝ فٙٛاٖ یه فطًٞٙ ٚ ٍ٘طش زض واض ٚ ظ٘سٌی ٔغطح ضسٜ ٚ تٟثٛز آٖ ٔٙطأ أطٚظٜ تٟطٜ ٕٞچٙیٗ 

تطیٗ ٚ تٟٙاتطیٗ ٔٙثـ ضضس التصازی ذٛز ضا اصّی تٛسقٝ التصازی است. تطذی اظ وطٛضٞای تٛسقٝ یافتٝ اظ ٔست ٞا لثُ ٟٔٓ

ٚ ذاللیت ذٛز ساظٔاٖ ضا تٝ سٕت ضسیسٖ تٝ اٞسافص  ترصص، ٟٔاضت، تدطتٝ ٘یطٚی ا٘سا٘ی لّٕساز ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ اظ عطیك

ٞا تط ایٗ فأُ تا یاتی ساظٔاٖ تٝ ٔعایایی ضلاتتی ضا تسٟیُ ٔی ٕ٘ایس. ِصا تسیاضی اظ وطٛضٞا ٚ ساظٔاٖتطز ٚ زستپیص ٔی

ا٘س یططفت ٚ تطلی ٚ تقاِی ساظٔا٘ی ضسیسٜاضظش سطٔایٝ ٌصاضی ٕ٘ٛزٜ ٚ سقی زض تاضٚض ٕ٘ٛزٖ آٖ زاض٘س. زض ٘تیدٝ خٛأقی تٝ پ

ٚضی وٝ تٛا٘ستٝ ا٘س ایٗ ٘یطٚٞا ٚ استقسازٞای ٟ٘فتٝ ضا اظ تاِمٜٛ تٝ تاِفقُ تثسیُ ٕ٘ایٙس. یىی اظ ٘ؾاْ ٞای پطضً٘ زض ایداز تٟطٜ

ی وٙتطَ، تافث تٟثٛز زض ترص ٘یطٚی ا٘سا٘ی ٘ؾاْ اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ زض ساظٔاٖ است. ایٗ ٘ؾاْ تٝ فٙٛاٖ یىی اظ اتعاضٞا
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ٞای اضظیاتی زض تقاِی ٚ تٟثٛز ساظٔا٘ی ظٔا٘ی تیطتط آضىاض ٔی ضٛز وٝ فعْ ٚ فّٕىطز ٘یطٚی ا٘سا٘ی ٔی ٌطزز. ٘مص ٘ؾاْ

ی ٘یطٚٞای ساظٔا٘ی تط ا٘داْ تحَٛ تط٘أٝ ضیعی ضسٜ استٛاض ٌطزز ٚ أطٚظٜ اضظیاتی فّٕىطز تٝ ٔٙؾٛض ضٙاسایی ٘ماط ضقف  اضازٜ

 (.1393ا٘داْ ٔی ضٛز. یقٙی ٞسف اضظیاتی فّٕىطز پطٚضش ٘یطٚی ا٘سا٘ی زض ٕٞٝ اتقاز است )فغاضز ٚ ٕٞىاضاٖ، ٚ ضفـ آٟ٘ا 

چٙیٗ ٞٓیس. آٔی  تٝ فُٕزی اظ آٖ ٔتقسی ٞازٜستفاٚ است زی التصاأٟٓ ی ٞااضتعاظ اوٙٛ٘ی یىی ٖ خٟا، زض تیٕٝ فٕط

ی لغةٞااٖ تیٕٝ فٕط تٝ فٙٛی وٝ ضطوت ٞاضی عٛ تٝ؛ ٙسفؾیٕی ٞستاضی ٔٙثـ سطٔایٌٝص، تیٕٝ فٕطی ٞاٚقصٙس

پیططفت ضایا٘ی حاصُ ظ ٞٙٛاٖ، یطزض ایٗ صٙقت افقاِیت ظ غااظ آٞا َ ٔی ضٛ٘س. تا ٌصضت ساب ٔحسٖٛ خٟااضی زض سطٔایٌٝص

ٞٓ ض( ٚ وطٛ زضیافتی ی زضیافتی تٝ وُ حك تیٕٝٞای زضوٓ )٘سثت حك تیٕٝٞااتطػ ِحااظ ٞٓ اٖ، یطزض است. تیٕٝ فٕط ٜ ا٘طس

اظ زض ٞٓ عطی ٞاضحتی وطٛٚ پیططفتٝ ی ٞاضٔمایسٝ تا وطٛض( زض ذّی وطٛزاتِٛیس ٘اذاِص زض یٗ تیٕٝٞا ا)سٟٓ ش حیث ٘فٛاظ 

 (.1392اض زاضز )یساِٟی ٚ ٕٞىاضاٖ، ِی لطظسغح ٘ا

ضی وطٛٚ ختٕافی ای أمِٛٝ  ٜ،تاِمٛزآٚضی سٛزی ٚ لتصااتقس ض وٙازض تیٕٝ فٕط زض فطیٙی ضآوای یاتی فطصت ٞاٚ اضظضٙاسایی 

ضقیت وٟٙساِی ٚتٝ ٜ یژٚٞص حاضط وٝ ٍ٘اٞی ٚلاِة پژزض یٗ فطصت ٞا ایاتی ٚ اضظضٙاسایی ْ فسضت صٛ، زض حمیمتزض ست. ا

زاز، ٞٙس است ذٛضا اظ زوال٘ی ٜ تاِمٛی ٞازصٙقت تیٕٝ سٖٛ فطیٙاضآوااضاٖ ٚ سطٔایٌٝصٖ، یٙىٝ فقاالاتط ٜٚ فالض زاضز، وطٛ

٘یا زخٕقیتی ی ٞاییعضتط٘أٝ آٖ زض یی ضاوٝ وااضی تعاٖ اتیٕٝ فٕط تٝ فٙٛی ٞازتطضوااظ یطتظ ٘یع شیی اخطاٖ أسیطٖ ٚ ٔسئٛال

-پاسد (. تٛخٝ تٝ ٔٛاضز فٛق پژٚٞص حاضط زض پی1392)یساِٟی ٚ ٕٞىاضاٖ، ٞٙس ٔا٘س اغافُ ذٛٚزی تا حس، ستٜ اضست ثثاا

صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕٝ فٕط استاٖ ٔاظ٘سضاٖ  ٌٛیی تٝ ایٗ سٛاَ است آیا فّٕىطز واضوٙاٖ

 ٘مص زاضز؟

 

 مًاد يريش َا. 2

خأقٝ آٔاضی واضوٙاٖ صٙقت  ایٗ پژٚٞص اظ ٘ؾط ٞسف واضتطزی، اظ ٘ؾط ٔاٞیت تٛصیفی ٚ اظ ٘ؾط ضٚش پیٕایطی است. 

 تقساز وُ واضوٙاٖ 1394-95س وٝ تط اساس آٔاض اذص ضسٜ زض ساَ زاز٘ ٌطزضٍطی استاٖ ٔاظ٘سضاٖ زض ظٔاٖ ٔغاِقٝ تطىیُ ٔی

٘فط اظ واضوٙاٖ تٝ صٛضت خساٌا٘ٝ ا٘داْ ٌطزیس تا  30تطای تطآٚضز حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ اتتسا یه ٔغاِقٝ ٔمسٔاتی ضٚی  ٘فط تٛز. 500

 95وطاٖ تا سغح اعٕیٙاٖ ٚاضیا٘س صفت ٔٛضز ٔغاِقٝ )ٔیعاٖ فّٕىطز اضظیاتی( ٔطرص ٌطزز ٚ سپس تا استفازٜ اظ فطَٔٛ وٛ

٘فط ٚ ٔطرص ٌطزیس. ٞٓ چٙیٗ، خٟت ٔطاخقٝ تٝ  217زضصس، حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ تطای واضوٙاٖ ضٟطزاض  5زضصس ٚ زلت احتٕاِی 

ٚاحسٞای ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ضٚش ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی تصازفی عثمٝ ای استفازٜ ضس. عثمٝ ٞا تا تٛخٝ تٝ خٙس، ضضتٝ تحصیّی، تقییٗ 

 اظ زٚ پطسطٙأٝ استفازٜ ضس؛فات ا٘س. تطای خٕـ آٚضی اعال ٌطزیسٜ

استفازٜ ضس. ایٗ پطسطٙأٝ  : زض ایٗ پژٚٞص، خٟت ا٘ساظٜ ٌیطی اضظیاتی فّٕىطز اظ پطسطٙأٝپرسطىامٍ ارزیابی عملکرد( 1

(، ٘ؾطی ٘ساضْ )اضظش 2(، ٔراِف )اضظش 1سٛاَ ٚ زاضای پٙح ضطیة إٞیت تصٛضت تٝ ضست وأال ٔراِف )اضظش  29ضأُ 

 ( است.5( ٚ وأال ٔٛافك )اضظش 4)اضظش (، ٔٛافك 3

ساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی اظ استفازٜ ضس. ایٗ ٌیطی تٝ: زض ایٗ پژٚٞص، خٟت ا٘ساظٜبُسازی ویريی اوساویپرسطىامٍ ( 2

(، ٘ؾطی ٘ساضْ )اضظش 2(، ٔراِف )اضظش 1سٛاَ ٚ زاضای پٙح ضطیة إٞیت تصٛضت وأال ٔراِف )اضظش  20پطسطٙأٝ ضأُ 

 (، است.5( ٚ وأال ٔٛافك )اضظش 4)اضظش  (، ٔٛافك3

 1ريایی

زض ایٗ پژٚٞص تٝ ٔٙؾٛض تقییٗ ضٚایی صٛضی ٚ ٔحتٛایی پطسطٙأٝ، چٙس ٘سرٝ اظ آٖ زض اذتیاض چٙس تٗ اظ واضضٙاساٖ ٚ 

ی آٖ تا ٔترصصاٖ اظ خّٕٝ استاز ضإٞٙا لطاض ٌطفت وٝ پس اظ زضیافت ٘ؾطات ٚ ا٘داْ اصالحات الظْ، ضٚایی صٛضی ٚ ٔحتٛای

 ٘ؾط ٔترصصاٖ تاییس ضس.

                                                           
1
 - Validity 
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 1پایایی

پطسطٙأٝ زض اذتیاض خٕقی اظ واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی لطاض ٌطفت وٝ پس  217زض ایٗ پژٚٞص خٟت تقییٗ پایایی، تقساز 

ز اضظیاتی فّٕىطپایایی پطسطٙأٝ ٞای اظ تىٕیُ پطسطٙأٝ ٞا، تٝ ضٚش ٕٞسا٘ی زضٚ٘ی ٚ تا استفازٜ اظ ضطیة آِفای وطٚ٘ثاخ، 

ٔحاسثٝ ضس وٝ ٘طاٖ زاز پطسطٙأٝ ٞا اظ پایایی ٔٙاسة ٚ ٔغّٛتی تطذٛضزاض  ،80/0تطاتط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی  ،79/0تطاتط 

 ٞستٙس.

 

 یافتٍ َا. 3

تٙاتطایٗ، خٙسیت اوثطیت  ؛زضصس زیٍط آٟ٘ا ظٖ تٛز٘س 33زضصس آظٔٛز٘ی ٞا ٔطز ٚ  67ٔغاتك تا یافتٝ ٞای پژٚٞص حاضط 

 30زضصس  55ساَ،  30زضصس وٕتط اظ  15. تٛز٘س( زضصس 67٘فط ٔقازَ  146) ٔطزپژٚٞص  آظٔٛز٘ی ٞای ٔٛضز ٔغاِقٝ زض ایٗ

ٞای ٔٛضز ٔغاِقٝ زض ایٗ پژٚٞص وٕتط تٙاتطایٗ، سٗ اوثطیت آظٔٛز٘ی  ؛ساَ سٗ زاضتٙس 45زضصس تیطتط اظ  30ساَ ٚ  45تا 

زضصس واضضٙاسی  23زضصس واضضٙاسی ٚ  65زضصس واضزا٘ی،  12اظ٘ؾط تحصیالت، زضصس( تٛز.  55٘فط ٔقازَ  119ساَ ) 30اظ 

٘فط ٔقازَ  141) واضضٙاسیتٙاتطایٗ، سغح تحصیالت اوثطیت آظٔٛز٘ی ٞای ٔٛضز ٔغاِقٝ زض ایٗ پژٚٞص  ؛اضضس ٚ تاالتط زاض٘س

 صس( تٛز٘س.زض 65

 بررسی َمبستگی ارزیابی عملکرد کارکىان بر بُسازی ویريی اوساوی :1جديل 

 

 متغیرَا

 عملکرد کارکىان

 ٔمازیط ٔحاسثاتی ضاذص ٞای آٔاضی

 

 

 ویريی اوساوی

n 217 

r 143/0 

Sig. 035/0 

 

( ضا ضز ٚ (، زازٜ ٞا فطضیٝ صفط )α=05/0زضصس ) 95، ٘طاٖ زاز زض سغح اعٕیٙاٖ 1٘تایح تطضسی زازٜ ٞا زض خسَٚ 

اضظیاتی فّٕىطز تٙاتطایٗ، ٔی تٛاٖ ازفا ٕ٘ٛز  ؛(.α > 035/0;Sig=05/0( ضا تاییس ٔی ٕ٘ایٙس، چطا وٝ )فطضیٝ پژٚٞص )

 143/0اض ایٗ ٕٞثستٍی ، تٝ عٛضی وٝ ٔمسواضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕٝ فٕط ٘مص زاضز

زضصس اظ تغییطات ٘یطٚی ا٘سا٘ی تٛسظ فّٕىطز  05/2(، ٘طاٖ ٔی زٞس وٝ ;0205/0ٔی تاضس. ٔحاسثٝ ضطیة تقییٗ )

 واضوٙاٖ لاتُ پیص تیٙی است.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Reliability 
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 جُت بررسی ارزیابی عملکرد کارکىان صىعت گردضگری t: آزمًن 2جديل 

تعداد 

 ومًوٍ

اوگیه می

 ومًوٍ

اوحراف 

 معیار

میاوگیه 

 وظری

تفاضل 

 میاوگیه َا

درجٍ  tمحاسباتی

 آزادی

سطح 

 معىاداری

212 313/33 922/4 30 313/3 917/9 216 000/0 

 

( ضا ضز ٚ (، زازٜ ٞا فطضیٝ صفط )α=05/0زضصس ) 95، ٘طاٖ زاز زض سغح اعٕیٙاٖ 2٘تایح تطضسی زازٜ ٞا زض خسَٚ 

ٔی تٛاٖ ازفا ٕ٘ٛز اظ ِحاػ آٔاضی تیٗ  یقٙی ؛(.α > 000/0;Sig=05/0( ضا تاییس ٔی ٕ٘ایٙس، چطا وٝ )پژٚٞص )فطضیٝ 

( اظ ٔیاٍ٘یٗ ٘ؾطی )٘مغٝ 313/33ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ تا ٔیاٍ٘یٗ ٘ؾطی اذتالف ٔقٙازاضی ٚخٛز زاضز ٚ اظ آ٘دا وٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ )

تیطتط اظ اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی زضصس ٔی تٛاٖ ازفا وطز  95ایٗ تا اعٕیٙاٖ ( تعضٌتط است، تٙاتط30تطش: 

 ٔتٛسظ ٚ زض حس ٔغّٛتی است.

 

 جُت بررسی ارزیابی بُسازی ویريی اوساوی بازاریابان بیمٍ عمر t: آزمًن 3جديل 

تعداد 

 ومًوٍ

میاوگیه 

 ومًوٍ

اوحراف 

 معیار

میاوگیه 

 وظری

تفاضل 

 میاوگیه َا

درجٍ  tحاسباتیم

 آزادی

سطح 

 معىاداری

212 032/31 936/7 29 032/2 772/3 216 000/0 

 

( ضا ضز ٚ فطضیٝ H0(، زازٜ ٞا فطضیٝ صفط )α=05/0زضصس ) 95، ٘طاٖ زاز زض سغح اعٕیٙاٖ 3٘تایح تطضسی زازٜ ٞا زض خسَٚ 

ٔی تٛاٖ ازفا ٕ٘ٛز اظ ِحاػ آٔاضی تیٗ ٔیاٍ٘یٗ  یقٙی ؛(.α > 000/0;Sig=05/0( ضا تاییس ٔی ٕ٘ایٙس، چطا وٝ )H1پژٚٞص )

( 29( اظ ٔیاٍ٘یٗ ٘ؾطی )٘مغٝ تطش: 032/31ٕ٘ٛ٘ٝ تا ٔیاٍ٘یٗ ٘ؾطی اذتالف ٔقٙازاضی ٚخٛز زاضز ٚ اظ آ٘دا وٝ ٔیاٍ٘یٗ ٕ٘ٛ٘ٝ )

تیطتط اظ تیٕٝ فٕط اضظیاتی تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ زضصس ٔی تٛاٖ ازفا وطز  95تعضٌتط است، تٙاتطایٗ تا اعٕیٙاٖ 

 ٔتٛسظ ٚ زض حس ٔغّٛتی است.

خٟت تقییٗ ٘مص فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕٝ فٕط ٘مص اظ تحّیُ ضٌطسیٛ٘ی 

 ته ٔتغیطٜ استفازٜ ضس.

ٖ ٔفْٟٛ است وٝ زض ٔتغیط ٔعتٛض تٛز وٝ ایٗ تسا تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ییقٙی  x1زض ایٗ ٔطحّٝ ٔتغیطی وٝ ٚاضز ٔقازِٝ ٌطزیس 

 ٔحاسثٝ ٌطزیسٜ است. R;143/0تیطتطیٗ تأثیط ضا زاضتٝ است، وٝ زض ایٗ ٔطحّٝ ضطیة ٕٞثستٍی 

 

 : ضرایب متغیرَای يارد ضدٌ بر معادلٍ رگرسیًن4جديل

 استاودارد اضتباٌ B متغیر
B 

Beta t Sig 

 035/0 125/2 143/0 042/0 089/0 خالقیت

 - - - 341/1 553/30 عدد ثابت
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ٔی تاضس ٚ ٔقازِٝ  x1089/0 ;Y +553/30تٝ صٛضت  Y= a + b1x1 تا تٛخٝ تٝ ضطایة خسَٚ تاال ٔقازِٝ ذظ ضٌطسیٖٛ 

زضصس  95، ٘طاٖ زاز زض سغح اعٕیٙاٖ 4٘تایح تطضسی زازٜ ٞا زض خسَٚ  .x1 143/0 ;Y: استا٘ساضز ضسٜ آٖ تطاتط است تا

(05/0=αزازٜ ٞا فط ،)( 05/0( ضا تاییس ٔی ٕ٘ایٙس، چطا وٝ )( ضا ضز ٚ فطضیٝ پژٚٞص )ضیٝ صفط=α > 035/0;Sig.)؛ 

 فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕٝ فٕط ٘مص زاضز.تٙاتطایٗ، ٔی تٛاٖ ٕ٘ٛز 

 

 بحث يوتیجٍ گیری. 4

ٞص حاضط اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕٝ فٕط پژٚٔغاتك تا یافتٝ ٞای 

٘تیدٝ تٝ زست آٔسٜ تا ٘تایح تغییطات ٘یطٚی ا٘سا٘ی تٛسظ فّٕىطز واضوٙاٖ لاتُ پیص تیٙی است. ی تٛاٖ ٌفت ٔٚ٘مص زاضز، 

( ٞٓ سٛ 2008) ساِطاضتٍاضتع ٚ  ٚ( 1388ىاضاٖ )ٚ ٕٞ (، تاج اِسی1388ٗ) ٔس٘ی(، 1390) ٕٞىاضاٖفغاضز ٚ  پژٚٞص ٞای

ٕٞچٙیٗ یافتٝ ٞا ٘طاٖ زاز اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تیطتط اظ ٔتٛسظ ٚ زض حس ٔغّٛتی است. ٘تیدٝ  است.

( 1384) ٘قٕتی ٚ (1387غالٔی)زی ٚ سدا(، 1388) ٚیٟٔس(، 1392تٝ زست آٔسٜ تا ٘تایح پژٚٞص ٞای یساِٟی ٚ ٕٞىاضاٖ )

یافتٝ ٞا ٘طاٖ زاز وٝ اضظیاتی تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕٝ فٕط تیطتط اظ ٔتٛسظ ٚ زض حس ٔغّٛتی است. است. سٛ  ٞٓ

( ٚ ضیاء 2008(، اضتٍاضتع ٚ ساِط )1388(، تاج اِسیٗ ٚ ٕٞىاضاٖ )1388(، ٔس٘ی )1390٘تایح پژٚٞص ٞای فغاضز ٚ ٕٞىاضاٖ )

وٝ اظ وٝ فّٕىطز واضوٙاٖ صٙقت ٌطزضٍطی تط تٟساظی ٘یطٚی ا٘سا٘ی تاظاضیاتاٖ تیٕٝ ( ٞٓ سٛ است. یافتٝ ٞا ٘طاٖ زاز 2004)

(، اضتٍاضتع 1380) عٛاضی(، 1388(، تاج اِسیٗ ٚ ٕٞىاضاٖ )1388فٕط ٘مص زاضز. ٘تیدٝ تٝ زست آٔسٜ تا ٘تایح پژٚٞص ٔس٘ی )

ی اظ اتتسای ذّمت تطط ٚ زض شات ٚ وطزاض اضظیات( ٞٓ سٛ است. زضتثیٗ ٘تیدٝ ٔی تٛاٖ ٌفت 2004( ٚ ضیاء )2008ٚ ساِط )

اضظیاتی فّٕىطز واضوٙاٖ،  .تطط تٛز اغّة ٔٛخٛزات ظ٘سٜ، تٝ ٘ٛفی حضٛض زاضتٝ ٚ اساساً ٔثٙای ضفتاضٞای فغطی ٚ اوتساتی

ضٚ ٞستٙس. تاٚخٛز سقی زائٓ زض عطاحی  فطایٙسی تسیاض ٟٔٓ ٚ اظ حساس تطیٗ ٔسائّی است وٝ ٔسئٛالٖ ساظٔاٖ تا آٖ ضٚتٝ

ٞا ضاضی ٘یستٙس.  ٞای تٟتط ٚ ٔٛثطتط تطای اضظیاتی واضوٙاٖ، ضٛاٞس ٚ ٔساضن ٘طاٖ ٔی زٞٙس وٝ واضوٙاٖ اظ ایٗ سیستٓ سیستٓ

ٞای اضظیاتی تا ٚالقیات، اظ خّٕٝ  ٘اتٛا٘ی زض عطاحی یه سیستٓ خأـ، فسْ پطتیثا٘ی ٔسیطیت، فسْ تٙاسة ٚ ا٘غثاق سیستٓٚ

اضظیاتی فّٕىطز یىی اظ ٞای اضظیاتی ضا زچاض اضىاَ ٔی ساظ٘س. چطاوٝ  اوثط سیستٓ ٔطىالتی ٞستٙس وٝ ٔقٕٛالً اثطترطی

ٔثاحث ٚیژٜ ٔسیطیت ٔٙاتـ ا٘سا٘ی استطاتژیه است ٚ اتعاض ٔٙاسثی تطای اضتمای فّٕىطز واضوٙاٖ ٚ ساظٔاٖ تٝ حساب ٔی آیس. 

ٚ اخطا ضٛز، ٔی تٛا٘س ترطی اظ ٔسائُ ٚ ٔطىالت زض صٛضتی وٝ اضظیاتی فّٕىطز تا ّٔعٚٔات ٚ پیص ٘یاظ آٖ زض ساظٔاٖ عطاحی 

ساظٔاٖ ضا ضٙاسایی وطزٜ، زض خٟت حُ آٟ٘ا ضاٞىاضٞای فّٕی اضائٝ وٙس. اضظیاتی فّٕىطز، ٍ٘طش خأقی تٝ فّٕىطز افطاز ٚ 

ٙاتـ ا٘سا٘ی، ٚتاتٛخٝ تٝ ایٙىٝ ٔافعایی ایداز ٔی وٙس.  ساظٔاٖ زاضز ٚ تا ساظٚواضٞایی ٔطرص تیٗ فّٕىطز فطزی ٚ ساظٔا٘ی ٞٓ

ٞا إٞیت ذاصی زاضز. ٔسیطیت ٔٙاتـ  ضیعی استطاتژیه آٖ زض ساظٔاٖ ٞا است ٚ عطح تطیٗ ٔٙاتـ استطاتژیه ساظٔاٖ اظ اضظ٘سٜ

ا٘سا٘ی ٘یع ترطی اظ ٔسیطیت است وٝ تا تأویس تط ٍ٘طش سیستٕی التضایی، تا زیسی استطاتژیه تٝ أٛض خصب ٚ تأٔیٗ ٔٙاتـ 

واضٌیطی ٔؤثط ٔٙاتـ ا٘سا٘ی زض ضاستای اٞساف استطاتژیه ٚ زض  ظی آٖ، حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضی ٚ زض ٟ٘ایت، تٝا٘سا٘ی، پطٚضش ٚ تٝ سا

ضیعی استطاتژیه ٔٙاتـ ا٘سا٘ی، فالٜٚ تط زضیافت ٚ  پطزاظز. عطح ٞای تطٖٚ ساظٔا٘ی ٚ زضٖٚ ساظٔا٘ی ٔی تقأُ تا ضطایظ ٚ ٚیژٌی

ٞا ٚ أىا٘ات، اٞساف  لیك ٔحیظ تیطٚ٘ی ٚ زضٚ٘ی آٖ، تا تٛخٝ تٝ ٔحسٚزیتتدعیٝ ٚ تحّیُ اٞساف استطاتژیه ساظٔاٖ ٚ تطضسی ز

زض وٙتطَ ٕٞٝ ٔتغیطٞای ٔٛثط ٚٞص حاضط أا پژ ؛ضٛز استطاتژیه، ٔٙاتـ ا٘سا٘ی ٚ زض ضاستای اٞساف ٔٛضز ٘ؾط تثییٗ ٚ اضائٝ ٔی

زض فطآیٙس اضظیاتی فّٕىطز صطفاً واض  ؛زززض ٔٛلقیت پژٚٞص ٘ؾیط ٞٛش ٚ استقساز تا ٔحسٚزیت ٔٛاخٟٝ تٛز ِصا پیطٟٙاز ٔی ٌط

ٚ فّٕىطز افطاز تا تٛخٝ تٝ ٚیژٌی ٞایی ٞٓ چٖٛ ساتمٝ، تحصیالت، سٗ ٚ غیطٜ زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضٛز ٚ اظ ٔمایسٝ افطاز تا ٚیژٌی 

 .ٞایی ٔتفاٚت ذٛززاضی ضٛز



 ٔغاِقات ٔسیطیت ٚ واضآفطیٙی

187 -194، صفحات 1396 تٟاض، 2/1، ضٕاضٜ 3زٚضٜ   

193 

 

 مىابع
 .028، ضوارُ 02ی. هاٌّاهِ تذبیز، سال (. ارکاى ارسیابی عولکزد هٌابع اًسا1831ًتاج الذیي، هحوذ؛ درٍیص، هزین. ) .1

 .1۲08رٍسًاهِ دًیای اقتصاد، ضوارُ . ارسیابی عولکزدّا در صٌعت بیوِ(. 1831حٌیفِ سادُ، لطیف. ) .0

 آریاًا. صٌعتی پژٍّطی هتَاسى. گزٍُ اهتیاسی کارت با افشایی ّن ایجاد راّبزدی ّوسَیی (1836بابك. ) دل، سًذُ .8

بیوِ عوز. فصلٌاهِ ی بز تقاضااى یزاسالهی ری اجوَْدی قتصاى اکالی سی تأثیز هتغیزّار(. بز1831، ا. )غالهیدی، ج؛ اسج .4
 .0، ضوارُ صٌعت بیوِ

ی دٍ رٍش جذیذ جْت ارسیابی عولکزد کارکٌاى:  ارائِ (.1818هصطفی ) سا،، هژگاى. پارساهی .علیاحوذ. ضاٌّذُ، کوالی،  .۲
صٌایع ٍهذیزیت تَلیذ.  هٌْذسی ًطزیِ بیي الوللی هطالعِ ی هَردی ضزکت صٌایع َّاپیواساسی جوَْری اسالهی ایزاى )ّسا(.

 .813-818 ، صص4 ، جلذ8ضوارُ 

تأثیز ًظام ارسیابی عولکزد کارکٌاى بز عَاهل هؤثز بز بْزُ ٍری (. بزرسی 1818عطارد، علی؛ ًَابخص، هْزساد؛ فتحی، سعیذ. ) .6
 ًیزٍی اًساًی ضْزداری اصفْاى. سایت جاهع هذیزیت.

(. پژٍّطی با عٌَاى بزرسی تأثیز ًظام ارسیابی عولکزد کارکٌاى بز عَاهل 1812عطارد، علی؛ ًَابخص، هْزساد؛ فتحی، سعیذ. ) .1
 ی اصفْاى. سایت جاهع هذیزیت هذیزیار.هؤثز بز بْزُ ٍری ًیزٍی اًساًی ضْزدار

(. بزرسی تأثیز ًظام ارسش یابی عولکزد بز کارایی ًیزٍی اًساًی در صٌایع ضَیٌذُ. پایاى ًاهِ کارضٌاسی 1834ًعوتی، رضا. ) .3
 ارضذ.

ی داًطاااُ  ّا. آهَسش عاال یابی عولکزد کارکٌاى؛ هباًی، رٍیکزدّا ٍ رٍشسیستن اثزبخص ارسش (.1811)اهیزحسیي.  کیذٍری، .1
 ضْیذ بْطتی.

یابی عولکزد ٍ بْزُ ٍری هٌابع اًساًی در اهَر هالیاتی ضزکت سْاهی (. هقایسِ رابطِ ًظام ارسش1833هذًی، اهیزحسیي. ) .12
 هخابزات استاى اردبیل. پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ داًطااُ اردبیل.

 .8، شفصلٌاهِ صٌعت بیوِى. طویٌام ایط عذاضزر د دقتصادی اس ابزرفی: کادبیوِ عوز تصای ضا(. تقا1833ٍی، غ. )هْذ .11

فزیٌی رآکای یابی فزصت ّای ارسلاَاحی ا(. طز1810یذالْی فارسی، جْاًایز؛ دقیقی اصل، علیزضا؛ ًظوی ضزاهیي، ٍلی الِ. ) .10
 .111-022، صص: 4رُ ضوا، 03ل سا، ّطٌاهۀ بیوٍِعوز. پژی بیوِ ّادر 

13. Lien, B. Y., Hung, R.Y., Yang, B., Li, M. (2006), “ Is the learning organization a 

valid concept in the Taiwanese context? ”, international journal of manpower, Vol. 27 

No.2, pp. 189-203. 

14. Summak, M.; Baglibel, M.; Samancioglu, M. (2010). Technology readiness of 

primary school teachers: A case study in Turkey. Innovation and Creativity in 

Education. 2(2). 2671- 2675. 

 

 

 

 

 

 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/452647/
http://donya-e-eqtesad.com/1523/


 ٔغاِقات ٔسیطیت ٚ واضآفطیٙی

187 -194، صفحات 1396 تٟاض، 2/1، ضٕاضٜ 3زٚضٜ   

194 

 

The role of evaluating employees' performance of tourism 

industry on the improvement of human resources of Life 

Insurance Marketers of Mazandaran province 
 

 
Raziye Ghafuri Zidi 

1
, Ali Farhadi 

2 
1. MA in Business Management of Islamic Azad University of Babol 

2. Ph.D in management, University Instructor 
 

Abstract 

 
This study was conducted with the aim of understanding the role of evaluating employees' performance of 

tourism industry on the improvement of human resources of Life Insurance Marketers of Mazandaran province. 

This research is descriptive and correlational. The study population included all employees of the tourism 

industry in 2015 with a number of 500 people. According to Morgan table, 217 persons were selected using 

stratified random sampling. Measuring tool of data included questionnaires of performance evaluation and 

improvement of human resources. The validity of questionnaire was confirmed by experts, including supervisor 

and by calculating Cronbach's alpha, the reliability of the questionnaires of performance evaluation was 

calculated 0.79 and improvement of human resources equal to 0.79 that showed that questionnaires are reliable 

and desirable. Data analysis method was using descriptive statistics (frequencies and percentages, mean and 

standard deviation) and inferential statistics (t test, Pearson correlation coefficient and multivariate regression 

analysis) through SPSS22 software. The results showed that employees' performance evaluation of the tourism 

industry has impact on the improvement of human resources of Life Insurance Marketers, so that the value of 

this correlation is 0.143. Calculate the coefficient of determination ( =0.0205), indicating that 2.05 percent of 

the changes of human resources is predictable by employees' performance. 
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