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چكيذٌ:

اهطٍظ هٌبثغ اًؿبًی ٍ پطزاظـ آى زض ًظطیِّبی تَؾؼِ ،هْنتطیي ؾطهبیِ ثِ حؿبة هیآیس ٍ ثرف لبثل
تَخْی اظ ایي ؾطهبیِ ،زض زٍ ثُؼس ویفی ٍ ووی ،زض اذتیبض زاًكگبُّبؾت .ثیقه اگط هحَض انلی زض
ثطًبهِّبی تَؾؼِ ،تطثیت ًیطٍیاًؿبًی هترهم زض ًظط گطفتِ قَز ٍ هتٌبؾت ثب ًیبظّبی ؾِ ثرف
التهبزی وكَض ،ایي هْن هحمك قَز ،ثبیس پصیطفت وِ زاًكگبُّب ثِ ػٌَاى یىی اظ پطاضظـتطیي هٌبثغ
زض ّط وكَضیً ،مف ٍیػُای زض تحمك ثطًبهِّبی تَؾؼِ ثِػْسُ زاضًسًَ .قتبض حبضط ،وِ هبحهل یه
پػٍّف هیساًی اظ ًَع پیوبیكی اؾت ،ثب ّسف ثطضؾی ّوىبضیّبی آهَظقی زاًكگبُّبی نٌؼتی وكَض
ثب ثرف نٌؼت ٍ اضظیبثی ػَاهل هَثط ثط ثْجَز وبضآهسی ایي ّوىبضیّب زض ضاؾتبی حهَل ثِ اّساف
تَؾؼِی هلی ،اًدبم قسُ اؾت .زض عی یه ًظطؾٌدی ػلوی اظ  70ػضَ ّیئت ػلوی زاًكگبُ نٌؼتی
انفْبى ٍ ً 70فط اظ هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى زٍ هدتوغ نٌؼتی فَالزهجبضوِ ٍ شٍة آّي انفْبى ،زازُّبی
هیساًی هَضز ًیبظ پػٍّف گطزآٍضی قس .گطزآٍضی ایي اعالػبت اظ عطیك پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِای وِ
ضٍایی ٍ پبیبیی آى ثب اًدبم پیف آظهَى ٍ هحبؾجِ ضطایت ٍ KMOآلفبیوطًٍجبخ هَضز تأییس لطاض گطفت،
نَضت پصیطفت .ثطای تحلیل زازُّبی هیساًی اظ آظهَىّبی آهبضی چَى تَظیغ فطاٍاًی ،تؼییي هیبًگیي،
آظهَى تی ٍ ضگطؾیَى چٌسگبًِ اؾتفبزُ قس .زؾتبٍضزّبی پػٍّف ًكبى هیزّس وِ اظ زیسگبُ ّط زٍ
گطٍُ خبهؼِی آهبضی ،آهَظـّبی اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبُّب زض ّط ؾِ ثُؼس ػلوی -تىٌیىی ،ؾبظهبًی-
هسیطیتی ٍ فٌی -حطفِای ،زض ؾغح هَضز اًتظبض ثطای پبؾد گَیی ثِ ًیبظّبی ثرف نٌؼت ًجَزُ اؾت.
ّوچٌیي هیعاى ًیبظ فؼلی وكَض ثِ آهَظـّبی ضؾوی هؼبزل اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبُّب ثطای افعایف
وبضآهسی ًیطٍی اًؿبًی قبغل زض نٌؼت اظ زیسگبُ اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ ،زض زٍ همغغ وبضزاًی ٍ
وبضقٌبؾی زض ؾغح ظیبز ،ثطای همغغ وبضقٌبؾیاضقس زض ؾغح هتَؾظ ٍ ثطای همغغ زوتطی زض ؾغح
ون ؾٌدیسُ قسُ اؾت ،لیىي اظ زیسگبُ وبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى ثرف نٌؼت هیعاى ًیبظ ثِ ایي ًَع اظ
آهَظـّب ،ثطای ّط ؾِ همغغ وبضزاًی ٍ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾیاضقس زض ؾغح ظیبز ٍ ثطای همغغ
زوتطی زض ؾغح هتَؾظ هیثبقسّ .وچٌیي هیعاى ًیبظ وكَض ثِ آهَظـّبی وَتبُ هست اضائِ قسُ
تَؾظ زاًكگبُّب اظ زیسگبُ ّط زٍ گطٍُ خبهؼِی آهبضی ،ثطای زاضًسگبى هساضن وبضزاًی ٍ وبضقٌبؾی ٍ
وبضقٌبؾی اضقس ،زض ؾغح ظیبز ثَزُ ٍ ثطای زاضًسگبى هسضن زوتطی زض ؾغح هتَؾظ لطاض زاضز.
زؾتبٍضزّبی پػٍّف ّوچٌیي ًكبى هیزّس وِ اظ ًظط اػضبی ّیئت ػلوی ،هْنتطیي ػَاهل
هحسٍزوٌٌسُ زض ایدبز اضتجبط آهَظقی ثْیٌِ ثیي نٌؼت ٍ زاًكگبًُ" ،بوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زض
ثرف نٌؼت ثطای ایدبز اضتجبط ثب زاًكگبُ"ً" ،بوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زض زاًكگبُ ثطای ایدبز اضتجبط
ثب ثرف نٌؼت"" ،ثطٍوطاؾیّبی زؾت ٍ پبگیط هَخَز زض ثرف نٌؼت" ٍ "العام ثِ زاقتي ضاثغِّبی
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ذبل ثب ثرف نٌؼت" هیثبقس ٍ ٍخَز ایي ػَاهل هحسٍزوٌٌسُ ضا ًبقی اظ ضؼف ػولىطزی زؾتگبُ-
ّبی هؿئَل زض زٍ ثرف نٌؼت ٍ زاًكگبُ للوساز وطزُاًس.
کلمبت کليذی

اضتجبط نٌؼت ٍ زاًكگبًُ ،یبظؾٌدی آهَظقی ،آهَظـ ًیطٍی اًؿبًی ،زاًكگبُّبی نٌؼتی.
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 .1مقذمٍ

ثطضؾی تبضید خَاهغ ثكطی ٍ اضظیبثی تحَالت اختوبػی هَیس ایي ثبٍض زض شّي وٌدىبٍ اًؿبى اؾت وِ تحمك
تَؾؼِی هلی ثسٍى زؾتیبثی ثِ تَؾؼِ اًؿبًی ًبقسًی اؾت ٍ ثیقه ًیطٍی اًؿبًی ٍ وبضوطزّبی آى زض ثطًبهِّبی
تَؾؼِ ًمكی هحَضی ٍ ثیثسیل زاضز .تَؾؼِ ًیطٍی اًؿبًی ،ثؿظ ووی ٍ ویفی آهَظـ ٍ پػٍّف ضا علت وطزُ ،ایدبز
آهَظُّبی همتضی زض ًیطٍی اًؿبًی ٍ ّنچٌیي اًدبم پػٍّفّبی هٌبؾت ثب ػطنِّبی هَضز ًیبظ ًیع وِ زض ػیي ؾبزگی
اظ پیچیسگیّبی ثؿیبض ثبالیی ثطذَضزاض اؾت ،ثطًبهِضیعیّب ٍ ؾیبؾتگصاضیّبی زلیمی ضا علت هیوٌس].[6
زضوكَضّبی هتىی ثط نبزضات پصیطفتِاًس وِ فٌبٍضی ،حبنل آگبّیّبی ػلوی اؾت وِ ثب تحمیك ٍ پػٍّف
ظازُ قسُ ،زض خبهؼِ ٍ فؼبلیتّبی آى تدلی هییبثس ٍ وبضثطزی اختوبػی پیسا هیوٌس .زاًكگبُّب ،هطوع پطزاظـ ٍ تَؾؼِ
آگبّیّبی ػلویاًس ٍ تجسیل زاًؿتِّبی ػلوی ٍ زاًف فٌی ثِؾیؿتنّبی تَلیسی زض هطاوع تحمیمبتی ٍ پػٍّكىسُّب
اؾتمطاض یبفتِ ٍ ثِ وبضگیطی ایي ؾیؿتن ًیع ثطای ذسهت ثِ افطاز خبهؼِ ،زض هطاوع نٌؼتی ثِ ػطنِ ظَْض هیضؾس .اظ
ایيضٍؾت وِ اضتجبط زاًكگبُ ثب نٌؼت ٍ ًمف زٍلت ثطای ؾطػت ثركیسى ثِ آى زض ثطًبهِّب ،تجسیل ثًِیبظّبی هتمبثل
قسُ اؾت].[2
نٌؼت ثِػٌَاى یىی اظ ثرفّبی ػوسُ ٍ تأثیطگصاض زض فؼبلیتّبی التهبزی ٍ زاًكگبُ ثِػٌَاى وبًًَی خْت
ًكط ٍ وبضثطزی ًوَزى یبفتِّبی ػلویً ،مكی هَثط زض ایي هیبى ایفب هیوٌٌس .زاًكگبُ ثِػٌَاى هْس ػلن ٍ ،نٌؼت ثِ
ػٌَاى ػطنِ ی ػول ،زٍ ثبل پطٍاظ زض ضاؾتبی تَؾؼِ ّوِ خبًجِ ٍ پبیساض ثَزًَُ ،ع ،هیعاى ٍ ًحَُی اضتجبط آىّب زض
ثلٌسهست هیتَاًس زضخِ هَفمیت ثطًبهِّبی تَؾؼِ ضا تؼییي وٌس .ایي اضتجبط ثِهؼٌی اؾتفبزُ ػولی اظ زاًف ثَزُ ،ثِ
خبضی قسى ػلن زض قبّطي خبهؼِ هیاًدبهس .ثْطُهٌسی اظ ایي ظهیٌِّبی ّوىبضی ًیع زاًكگبُ ضا ثِ هغع هتفىط نٌؼت
ٍ نٌؼت ضا ثِ زاًكگبّی وبضثطزی ثسل هیؾبزد].[5
هغبلؼبت گًَبگَى هَیس آىاؾت وِ اضتجبط ٍ ّوىبضی ثیي نٌؼت ٍ زاًكگبُ زض وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ پكتَاًِ-
ای ثؿیبض لَی ٍ وبضآهس زاقتِ ،تحَالت نٌؼتی اظ زاًكگبُّب ٍ هطاوع تحمیمبتی ایي وكَضّب آغبظ قسُ اؾت .زض ٍالغ
زاًكگبُّب ًمكی پیكگبم زض تَؾؼِ وكَضّبی نٌؼتی ثِػْسُ زاقتِاًس ،هَضَػی وِ زض اغلت وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ
چٌساى خبیی اظ اِػطاة ًیبفتِ ثِزلیل ًبؾبظگبضی زض اّساف ،ایي زٍ لغت وبضؾبظ خبهؼِ زضگیط هكىالت ثؿیبضی ثطای
ّنگطایی فؼبلیتّبی ذَز قسُاًس .خبی قىی ًیؿت وِ ّطچِ ایي اضتجبط ضؼیفتط ثبقس تَؾؼِی فٌبٍضی ضًٍسی
وٌستط ثِذَز گطفتِ ،زض ًْبیت ؾجتؾبظ وبؾتی ٍ ٍاثؿتگی نٌؼت ،ثْطُثطزاضی ًبهغلَة اظ هٌبثغ عجیؼی ،اتالف
ؾطهبیِّبی اختوبػی ٍ ًظبیط آى ذَاّس قس .ػبلجت چٌیي ٍضؼیتی چیعی خع چبلفّبی اختوبػی ٍ التهبزی فطاٍاى
وِ ثیىبضی ًوَز ثبضظی اظ آى اؾتً ،رَاّس ثَز].[4
اضتجبط زٍخبًجِ ٍ تفىیهًبپصیط ثیي زاًكگبُ ٍ نٌؼت ثِػٌَاى هدوَػِای وِ زض اٍلی ترههی وطزى ػلَم
هرتلف هحمك قسُ ٍ ظهیٌِّبی هرتلف ػلوی اظ عطیك آى ضقس ٍ تَؾؼِ پیسا وطزُ ،ذَز هَخجبت تَؾؼِ ٍ پَیبیی
ّطچِ ثیفتط زٍهی ضا زض خبهؼِ فطاّن وطزُ] ،[8تٌْب زض نَضت تؼبهل پبیساض ثیي ایي زٍ ًْبز ،تَؾؼِ نٌؼتی ٍ هتؼبلت
آى تَؾؼِ التهبزی ٍ اختوبػی ضا ثبیس هٌتظط ثَز .اًضجبط خوؼیّ ،وىبضی ٍ افعایف ثْطٍُضی اظ خولِ اّساف ػوسُ
تؼبهل ثیي زاًكگبُ ٍ نٌؼت ثِحؿبة هیآیٌس].[7
پبضُای اظ پػٍّكگطاى ثط ایي اػتمبزًس وِ چَى تحهیلوطزُّبی وكَض هب اظ زل نٌؼت ثیطٍى ًیبهسُاًس،
وبضآظهَزُ ًویثبقٌس ٍ اؾتبزاى زاًكگبُّب ّن وِ ثِ پػٍّف هیپطزاظًس ثیفتط وؿبًی ّؿتٌس وِ اظ نٌؼت اعالػبت
ووی زاضًسّ .نچٌیي اوثط زؾتاًسضوبضاى انلی نٌؼت وكَضهبى ّن وِ زاًفآهَذتِی زاًكگبُّب ّؿتٌس ّویي وِ
ثِهؿئَلیتی هیضؾٌس ثب زاًكگبُ ثیگبًِ قسُ ،زاًكگبُ ضا زض اهَض نٌؼتی ونتدطثِ هیپٌساضًس .ثِّط ضٍی ،هسافغ ّط
اؾتساللی وِ ثبقین ثبیس ثپصیطین وِ اضتجبط زاًكگبُ ثب نٌؼت هحسٍز اؾت ٍ ًجَز یه اضتجبط هٌؿدن ،ثسٍى ّیچ قىی
ثِوبّف تحمیك ٍ ًَآٍضی زض نٌؼت اًدبهیسُ ،اتىبی ایي ثرف ضا ثِتىٌَلَغی ذبضخی تساٍم ذَاّس ثركیس].[4]ٍ[3
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ثب هطٍضی ثط هحتَا ٍ ػولىطز هسلّبی هسیطیت ویفیت آهَظـ ،هیتَاى زضیبفت وِ ثب عطاحی ٍ اؾتمطاض ایي
هسلّب زض زاًكگبُّب ٍ ًظبم آهَظـ ػبلی وكَض هیتَاى ثط ثطذی اظ چبلفّبی فَق غلجِ وطز .ثِ ػٌَاى هثبل یىی اظ
اضوبى هسلّبی ویفیت فطاگیط تسٍیي هأهَضیت ٍ اّساف ؾبظهبى اؾت وِ خْتگیطیّبی انلی ػولىطز ضا هكرم
هیوٌس .ثسیيهٌظَض الظم اؾت ضّجطاى ٍ هسیطاى زاًكگبُ ثب قٌبذت زلیك اظ هحیظ پیطاهَى ٍ ثطضؾی ًیبظّب ٍ
اًتظبضات ثرفّبی هرتلف خبهؼِ ًؿجت ثِ تٌظین ایي ثیبًیِ السام وٌٌس .زض ایي ضاؾتب الظم اؾت زاًكگبُّب
فطآیٌسّبی آهَظقی ٍ پػٍّكی ذَز ضا ثبظهٌْسؾی ًوبیٌس تب ضوي وبضآهس وطزى آىّب ظهیٌِی هكبضوت شیٌفؼبى
آهَظـ ػبلی ضا زض ثطًبهِضیعیّبی آهَظقی ٍ پػٍّكی فطاّن وٌٌس .ثسیيتطتیت چَى زضیبفتوٌٌسگبى ذسهبت
آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكگبُّب زض ایي ثطًبهِضیعیّب ًمف ایفب هیوٌٌس ،زض ًتیدِ زاًفآهَذتگبى ًیع اظ تَاًوٌسیّب ٍ
لبثلیتّبی هَضز ًیبظ ٍ لبثل اًتظبض آىّب ثطذَضزاضقسُ ٍ ثبلغجغ وبضایی ٍ اثطثركی آىّب زض خبهؼِ افعایف هییبثس.
ّنچٌیي اظ آًدب وِ زاًف آهَذتگبى اظ ظطفیتّبی ثیكتطی ثطای وبضآفطیٌی ثطذَضزاض ّؿتٌس ،عجیؼتبً ظهیٌِّبی
خصة ثیكتط آىّب زض فطنتّبی قغلی فطاّن هیقَز .اظ عطفزیگط چَى اػضبی ّیئت ػلوی ٍ وبضوٌبى زض تسٍیي
هأهَضیت ٍ اّساف زاًكگبُ ًمف ایفب هیوٌٌس ،ثٌبثطایي ظهیٌِّبی هكبضوت آًبى زض پیكجطز اّساف زاًكگبُ تَؾؼِ هی-
یبثس .ثطای هكبضوت هؤثطتط زض تحمك آضهبىّبی زاًكگبُ ٍ ثْجَز ػولىطز زاًكگبُ ،وبضوٌبى ثِ ًَآٍضی ٍ یبزگیطی
هؿتوط تكَیك هیقًَس ٍ اظ ایي عطیك زاًف ٍ هْبضت آًبى زض هسیطیت فطآیٌسّبی آهَظقی ٍ پػٍّكی گؿتطـ هی-
یبثس .تَخِ زاًكگبُ ثِ ًیبظّبی خبهؼِ ،ظهیٌِی ثبظًگطی زض ثطًبهِّبی آهَظقی ضاّ ،وؿَ ثب ایي ًیبظّب ،فطاّن هیوٌس
] .[1زض ّویي ضاؾتب ،زض ًَقتبض حبضط وِ حبنل عطحی پػٍّكی اظ ًَع هیساًی اؾت ،ویفیت ّوىبضیّبی آهَظقی
زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ثب ثرف نٌؼت وكَض اظ زیسگبُ انحبة زاًكگبُ ٍ نٌؼت ،هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت.
ثسیيهٌظَض ،زض ًرؿتیي گبم ،وبضآهسی آهَظـّبی اضائِقسُ تَؾظ زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى زض همبعغ هرتلف ٍ زض ؾِ
ثؼس "ػلوی  -ترههی"" ،ؾبظهبًی  -هسیطیتی" ٍ "فٌی -حطفِای" زض ضاؾتبی پبؾدگَیی ثِ ًیبظّبی ثرف نٌؼت
هَضز اضظیبثی لطاض گطفتِ ،ؾپؽ ثِثطضؾی اّویت آهَظـّبی ضؾوی هؼبزل ٍ آهَظـّبی وَتبُهست ثِهٌظَض وبضآهسی
ًیطٍی اًؿبًی قبغل زض نٌؼت ،زض همبعغ چْبضگبًِ ٍ زض اثؼبز هرتلف پطزاذتِ ،زض ًْبیت ًیع زالیل هحسٍزیتّبی
ّوىبضیّبی آهَظقی زاًكگبُّب ثب ثرف نٌؼت وكَض ،هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ اؾت .ثسیْی اؾت وِ اضظیبثی ػولىطز
آهَظقی زاًكگبُ ٍ همبیؿِ آى ثب ٍضغ هغلَة ،اظ اّویت ٍیػُای ثطذَضزاض ثَزُ ،ثِ عَضیوِ ثسٍى آى ،ثِ ّیچ ٍخِ
اهىبى تسٍیي ؾیبؾتّبی ثْجَز ػولىطز فطاّن ًرَاّس قس.
پطؾفّبیی وِ چبضچَة ًظطی پػٍّف پیطاهَى آى تسٍیي قسُ اؾت ،ثِلطاض ظیطهیثبقس:
 آیب آهَظـّبی اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبّب ،ثٍِیػُ زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى زض اثؼبز هرتلف آهَظقی ،زض ؾغح
هَضز ًیبظ ثطای پبؾدگَیی ثِ ًیبظّبی ثرف نٌؼت لطاض زاضًس؟
 آیب اظ ًظط زٍ گطٍُ خبهؼِی آهبضی پػٍّف ،تفبٍتی زض اّویت آهَظـّبی ضؾوی هؼبزل ،زض همبعغ هرتلف
چْبضگبًِ ٍ زض اثؼبز گًَبگَى آهَظقیٍ ،خَز زاضز؟
 آیب اظ ًظط زٍ گطٍُ خبهؼِی آهبضی پػٍّف ،تفبٍتی زض اّویت آهَظـّبی وَتبُهست ،زض همبعغ هرتلف
چْبضگبًِ ٍ زض اثؼبز گًَبگَى آهَظقیٍ ،خَز زاضز؟
 آیب هْنتطی ػَاهل هحسٍزوٌٌسُ زض ایدبز اضتجبط ثْیٌِ آهَظقی ثیي نٌؼت ٍ زاًكگبُ ،ثطذبؾتِ اظ ػولىطز
زؾتگبُّبی هؿئَل زض ایدبز ایي اضتجبط اؾت؟
 آیب زض هدوَع اضتجبط آهَظقی نٌؼت ٍ زاًكگبُ زض حس اًتظبض اؾت؟
 .2ريشضىبسی پژيَص

اظ ًظط ّسف ،پػٍّف اًدبم قسُ اظ خولِ پػٍّفّبی وبضثطزی ٍ اظ خْت چگًَگی گطزآٍضی زازُّاب ،پػٍّكای
اؾت تَنیفی ،وِ زازُّبی آى ثِعطیك پیوبیكی اظ هیساى تحمیك ثِزؾت آهسُ اؾت .هغبلؼبت اؾاٌبزی ٍ وتبثربًاِای،
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هجٌبی تسٍیي ازثیبت ،چبضچَة ًظطی ،تسٍیي اّساف ،ؾبذت قٌبؾِّبی ؾٌدف ،تجییي هَاز ٍ ضٍـّاب ٍ آًابلیع زازُ-
ّبی پػٍّف ثَزُ اؾت .گطزآٍضی اعالػبت هیساًی هَضز ًیبظ ثب اؾتفبزُ اظ پطؾفًبهِی پػٍّفگطؾبذتِای وِ هتٌبؾت
ثب خبهؼِ آهبضی ٍ هفبّین ٍ قٌبؾِّبی تؼطیفقسُ زض پػٍّف عطاحی قس ،خوغآٍضی گطزیس .گَیِّبی پطؾفًبهاِ ثاِ
التضبی هَضَع ،زض قىلّبی ثب پبؾدّبی ثؿتِ ٍ یب ثبظ ٍ زض ّط ؾِ ؾغح ؾٌدفِ اؾوی ،تطتیجی ٍ ًؿجی عطاحی قسُ،
عیف لیىطت هجٌبی عطح پطؾفّبی تطتیجی لطاض گطفت .ثِهٌظَض اعویٌبى اظ پبیبیی (لبثلیت اػتوبز) ٍ ضٍایای (اػتجابض)
هفبّین ٍ گَیِّبی ثِوبض ضفتِ زض پطؾفًبهِ ًیع هغبلؼِای ضاٌّوب اًدبم قسُ ،گَیِّبی ثب پبیبیی ضؼیف اظ پطؾافًبهاِ
حصف گطزیس .ضطایت آهبضُّبی آلفب ٍ KMOثِزؾت آهسُ ثطای ول عیف ٍ هفبّین ثِوبض گطفتاِ قاسُ ًكابىزٌّاسُی
اػتوبز ٍ اػتجبض ثبالی اثعاض خوغآٍضی اعالػبت هیساًی پػٍّف هیثبقس (خسٍل قوبضُ.)1
جذول .1میسان پبیبیی و روایی بهکبر رفته در پژوهش
ضطیت

Sig

Bartletts

K.M.O

اّویت آهَظـّبی زاًكگبّی

0.875

0.002

75.361

0.756

اّویت آهَظـّبی ضؾوی

0.796

0.014

453.020

0.793

اّویت آهَظـّبی وَتبُهست

0.696

0.036

69.023

0.890

هحسٍزیتّبی ّوىبضی

0.856

0.000

85.021

0.863

هحسٍزیتّبی هطثَط ثِ نٌؼت

0.882

0.032

97.230

0.724

هحسٍزیتّبی هطثَط ثِ زاًكگبُ

0.741

0.004

52.103

0.764

هحسٍزیتّبی فطزی

0.725

0.000

58.124

0.897

هفَْم

 1.2جبمعٍی آمبری ،ريش ومًوٍگيری ي تعييه حجم ومًوٍ

خبهؼِی آهبضی پػٍّف ضا زٍ گطٍُ اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ٍ ،هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى زٍ
هدتوغ شٍة آّي ٍ فَالز هجبضوِ انفْبى تكىیل زازُ اًس .زض گطٍُ اٍل ،حدن ًوًَِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى (ضاثغِ
 ،)1تؼساز ً 70فط ثطآٍضز گطزیس .ثطای اًتربة ًوًَِّب اظ قیَُی ًوًَِگیطی عجمِای ٍ تهبزفی اؾتفبزُ قس .ثسیي
تطتیت وِ اثتسا ً 13فط اظ اؾتبزاى زضٍؼ ػوَهی اظ ول خبهؼِی آهبضی وٌبض گصاضزُ قسًُ 400 ،فط ثبلیوبًسُ زض ؾِ
گطٍُ عجمِثٌسی قسًس .گطٍُ اٍل اؾتبزاًی وِ زض هطوع اضتجبط ثب نٌؼت زاًكگبُ ٍ یب زفبتط اضتجبط ثب نٌؼت زاًكىسُّبی
ؾیعزُگبًِ زاًكگبُ هؿئَلیت هسیطیتی زاقتِاًس .گطٍُ زٍم قبهل اؾتبزاًی وِ ثط اؾبؼ اعالػبت هَخَز ؾبثمِی
فؼبلیت ثبال زض اهَض پػٍّكی زاقتِ ٍ گطٍُ ؾَم ًیع هبثمی اػضبی ّیئت ػلوی وِ حسالل  4ؾبل ؾبثمِ فؼبلیت
آهَظقی -پػٍّكی زاقتِ ٍ زض زٍ گطٍُ اٍل ٍ زٍم لطاض ًساقتٌس ثبقٌس ضا قبهل گطزیس .پؽ اظ تؿْین ًوًَِ ثِ عجمبت
هَخَز ،اًتربة ًوًَِّب ثِ نَضت تهبزفی اًدبم گطزیس .زض ازاهِ ،ثِ هٌظَض آگبّی اظ ًظطات هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى ثرف
نٌؼت زض اضتجبط ثب هَضَع پػٍّف ٍ همبیؿِ ثب ًظطات اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبًُ 70 ،فط اظ وبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى
فَالز هجبضوِ ٍ شٍة آّي انفْبى ثِ نَضت تهبزفی اًتربة ٍ ًظطؾٌدی ػلوی ًیع اظ آًبى نَضت گطفت.
2 pq
t.
d2
n
()1
1  2 pq 
1  t . 2  1
N d

 2.2تجسیٍ ي تحليل دادٌَب

http://qaus.sharif.ir

ايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظامَای داوشگاَی
تُران  -داوشگاٌ صىعتی شریف  -اردیبُشتماٌ 3131

شمارٌ مقالٍ
1077 – QAUS

ثِهٌظَض تدعیِ ٍ تحلیل زازُّبی حبنل اظ پػٍّف ،ثب تَخِ ثِ ًَع هتغیطّب ٍ ؾغح ؾٌدف آىّب ،اظ ضٍـّبی
تحلیل تَنیفی اظ خولِ هیبًگیي ٍ تحلیل اؾتٌجبعی ،هبًٌس آظهَى ّ tوجؿتِ ٍ تحلیل ضگطؾیَى چٌسهتغیطُ اؾتفبزُ
قس .ولیِی هحبؾجبت ثب ووه ًطمافعاض ً SPSSؿرِی  18تحت ٍیٌسٍظ اًدبم گطفت.
 3.2تعریفَبی عمليبتی

زض ایي پػٍّف ،آهَظـ لبثل تفىیه ثِ اًَاع ظیط اؾت:
 آهَظـّبی ضؾوی :آهَظـّبیی اؾت هتٌبؾت ثب ًیبظ ؾبظهبىّب ٍ عجك ضَاثظ تؼطیف قسُ لبًًَی هیتَاًس
تَؾظ هَؾؿبت آهَظـ ضؾوی ثطای یه یب چٌس زٍضُ اضایِ قسُ ،هٌدط ثِ اذص هسضن (ػوَهبً هؼبزل) هیقَز.
 آهَظـّبی وَتبُ هست :ثِ آهَظـّبیی گفتِ هیقَز وِ عجك زضذَاؾت ؾبظهبىّب ،تَؾظ هَؾؿبت آهَظقی
زض لبلت زٍضُّبی وَتبُهست ترههی اضایِ قسُ ،هٌدط ثِ هسضن ضؾوی ًویقَز.
ّنچٌیي ثب ّسف "تَاًوٌسؾبظی"ّ ،ط زٍضُی آهَظقی ًِ تٌْب ثبیس هربعجبًف ضا زض یه ظهیٌِی ػلوی ٍ
ترههی هكرم ،ثِ زضخبت تؼطیفقسُای اظ آگبّی ػلویاترههی ثطؾبًس وِ ضطٍضت زاضز اظ زٍ خٌجِی ؾبظهبًی ٍ
هسیطیتی ٍ فٌی ٍ حطفِای ًیع تَاًوٌسیّبی الظم ضا ثطای ایفبی ًمفّبی اختوبػی تَؾظ آىّب فطاّن ؾبظز .اظًظط ایي
پػٍّفّ ،ط ًَع آهَظـ زاضای ؾِ ثؼس ٍ یب ظهیٌِ آهَظقی ،ثِقطح ظیط اؾت:
 آهَظـّبی ػلوی-ترههی :آهَظـّبیی اؾت وِ هتمبضیبى ضا زض یىی اظ ؾغَح ضؾوی ٍ لبًًَی ،وبضزاًی،
وبضقٌبؾی ،وبضقٌبؾی اضقس ٍ زوتطی ،زض یه ضقتِ ػلوی ٍ ،ػوَهبً ثب یه ترهم ػوَهی یب ٍیػُ ،ثِ ؾغح
تؼطیفقسُای اظ تَاًوٌسی ًبیل هیؾبظز.
 آهَظـّبی ؾبظهبًی-هسیطیتی :آهَظـّبیی اؾت وِ زض چبضچَة آهَظـّبی ػلویاترههی اضایِ هیقَز ٍ
ثطای تَاًوٌسؾبذتي هربعجبى زض ایفبی ّطچِ ثیفتط ًمفّبی ؾبظهبًیقبى زض تؼبهل ثب هحیظ ،اًؿبى ٍ
اهىبًبت زض ًظط گطفتِ هیقَز.
 آهَظـّبی فٌیاحطفِای :آهَظـّبیی اؾت وِ زض چبضچَة آهَظـّبی ػلویاترههی اضایِ هیقَز ٍ ّسف
آى تَاًوٌسؾبذتي هربعجبى اظ عطیك اضتمبی هْبضتّبی ػولی آىّب زض اخطا ٍ پیبزُؾبظی زاًفّبی ًظطی
آهَذتِ قسُ اؾت.
 .3وتبیج ي بحث
 1.3سيمبی جبمعٍی ومًوٍ

ًتبیح ًكبى زاز وِ زض گطٍُ اٍل ،اظ هیبى ً 70فط اػضبی ّیئات ػلوایً 67 ،فاط یاب 95/7زضناس هاطز ٍ تٌْاب 3
ًفط4/3،زضنس ،ظى هیثبقٌس .هیبًگیي ؾٌی ایي گطٍُ 49 ،ؾبل هیثبقسّ .انچٌایي زض ایاي گاطٍُ 94/3 ،زضناس ،زاضای
هسضن زوتطی ٍ 4/3زضنس زاضای هسضن فَقلیؿبًؽ ٍ 1/4زضنس زاضای هسضن لیؿبًؽ ّؿتٌس .هیبًگیي ؾبثمِ ذسهت
ایي افطاز زض زاًكگبُ19 ،ؾبل اؾت .ونتطیي ٍ ثیفتطیي ؾبثمِ ذسهت ،ثِتطتیت ثطاثط ثب  3ؾبل ٍ  36ؾابل ثاَزُ اؾات.
الظم ثِشوط اؾت وِ اًتربة یهًفطی وِ ؾبثمِ ذسهت ونتط اظ  4ؾبل زض زاًكگبُ زاضز ثِزلیل هؿَلیت ذسهتی ٍی زض
پؿت هسیطیت اضتجبط ثب نٌؼت یىی اظ زاًكىسُّب ثَزُ اؾت.
زض گطٍُ زٍمّ ،وگی هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى ثرف نٌؼت ،ضا هطزاى تكىلیل زازُاًاس .هیابًگیي ؾاٌی آىّاب42 ،
ؾبل هیثبقس15/4 .زضنس ایي افطاز ،زاضای هسضن فَقلیؿبًؽ ٍ 84/6زضنس آًابى ،زاضای هاسضن لیؿابًؽ هایثبقاٌس.
تَظیغ فطاٍاًی اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ ،ثِتفىیه زاًكىسُ هحل ذسهت ٍ ،هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى ثرف ناٌؼت ،ثاط
حؿت ضقتِی تحهیلی آًبى زض خسٍل ظیط ًكبى زازُ قسُ اؾت (خسٍل قوبضُ .)2
جذول .2دو گروه نمونه آمبری پژوهش بهتفکیک دانشکذه محل خذمت و رشتهی تحصیلی
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 2.3ارزیببی دي گريٌ جبمعٍی ومًوٍ از کبرآمذی آمًزشَبی ارائٍ ضذٌ تًسط داوطگبٌَبی صىعتی کطًر ي
داوطگبٌ صىعتی اصفُبن در مقبطع چُبرگبوٍ ي در قبلب سٍ بعذ آمًزضی

هیبًگیي اضظیبثی زٍ گطٍُ اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ ٍ هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى ثرف نٌؼت ،اظ وبضآهسی
آهَظـّبی اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبُّبی نٌؼتی وكَض ٍ زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ،زض همبعغ چْبضگبًِ ٍ زض لبلت ؾِ
ثؼس آهَظقی وِ زض خسٍل (ً ،)3كبى زازُ قسُ اؾت ،ثیبىگط ایي اؾت وِ اظ زیسگبُ ّط زٍ گطٍُ خبهؼِی آهبضی،
آهَظـّبی اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبُّب ،ثٍِیػُ زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ،زض ؾِ ثؼس آهَظقی ،زض ؾغح هَضز اًتظبض ثطای
پبؾدگَیی ثِ ًیبظّبی ثرف نٌؼت لطاض ًساضًسً .تبیح حبنل اظ آظهَى  ،tزض همبیؿِ ٍضؼیت هَخَز ٍ ٍضؼیت هغلَة
آهَظـّبی اضائِ قسُ زض توبهی همبعغ ٍ زض توبهی اثؼبز ،ثب  99زضنس اعویٌبى ًیع هَیس ّویي ٍالؼیت اؾت.
ّنچٌیي ،ثطای وبضآهسی آهَظـّبی اضائِ قسُ زض زاًكگبُّبی نٌؼتی وكَض ٍ زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ،ثِ
هٌظَض تطثیت ًیطٍی اًؿبًی وِ ثتَاًس ًمف هَضز ًیبظ نٌؼت ضا پبؾد گَیس ،اظ زیسگبُ ّط زٍ گطٍُ ،زض همبعغ لیؿبًؽ،
فَق لیؿبًؽ ٍ زوتطی ،ثؼس ػلوی ٍ ترههی اظ اّویت ثبالتطی ثطذَضزاض اؾتٍ ،لیىي زض همغغ فَقزیپلن ،اّویت ثؼس
فٌی ٍ حطفِای زض ضتجِ ی ثبالتطی ًؿجت ثِ زٍ ثؼس زیگط لطاض گطفتِ اؾت .زض ػول ٍضؼیت هَخَز آهَظـّبی اضائِ
قسُ زض اثؼبز هصوَض ًیع ٍضؼیت ثط ّویي هٌَال اؾت.
جذول .3ارزیببی کبرآمذی آموزشهبی ارائه شذه در دانشگبههبی صنعتی کشور و دانشگبه صنعتی اصفهبن در مقبطع چهبرگبنه و ابعبد مختلف
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 3.3ميسان ويبز صىعت کطًر بٍ آمًزشَبی رسمی معبدل ي آمًزشَبی کًتبٌمذت ارائٍ ضذٌ تًسط
داوطگبٌَب بٍمىظًر افسایص کبرآمذی ويريیاوسبوی ضبغل در صىعت در مقبطع چُبرگبوٍ ي در قبلب سٍ بعذ
آمًزضی

چٌبىچِ زازُّبی خسٍل (ً )4كبى هیزّس ،هیعاى ًیبظ فؼلی وكَض ثِ آهَظـّبی ضؾوی اضائِ قسُ تَؾظ
زاًكگبُ ّب ثطای افعایف وبضآهسی ًیطٍی اًؿبًی قبغل زض نٌؼت اظ زیسگبُ اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ ،ثطای همبعغ
فَقزیپلن ٍ لیؿبًؽ ثِتطتیت ثبهیبًگیيّبی ( )3.85( ٍ )3.85زض ؾغح ظیبز ،ثطای همغغ فَقلیؿبًؽ ثبهیبًگیي ()3.12
زض ؾغح هتَؾظ ٍ ثطای همغغ زوتطی ثبهیبًگیي ( )3.42زض ؾغح ون لطاض زاضز .زض همغغ فَقزیپلن ،تأویس ثیفتط ثط
ثؼس "فٌی -حطفِای" ثبهیبًگیي ( )4.05ثَزُ ،زض همغغ لیؿبًؽ ثؼس "ػلوی -ترههی" ثب هیبًگیي ( )3.68اّویت
ثیفتطی زاقتِ ٍ زض همبعغ فَقلیؿبًؽ ٍ زوتطی ،ثؼس "ؾبظهبًی -هسیطیتی" ثِتطتیت ثبهیبًگیيّبی ()3.51( ٍ )3.60
اظ الَیت ثبالتطی ًؿجت ثِ ؾبیط اثؼبز ثطذَضزاض اؾتٍ .لیىي ٍضؼیت زض گطٍُ وبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى ثرف نٌؼت ،ووی
هتفبٍت اؾت .اظ زیسگبُ ایي افطاز ًیبظ فؼلی وكَض ثِ آهَظـّبی ضؾوی اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبُّب ،ثطای همبعغ فَق
زیپلن ،لیؿبًؽ ٍ فَقلیؿبًؽ ثِتطتیت ثبهیبًگیيّبی ( )3.69( ٍ )4.08( ،)4.31زض ؾغح ظیبز ٍ ثطای همغغ زوتطی
ثبهیبًگیي ( )3.00زض ؾغح هتَؾظ لطاض زاضزّ .ن چٌیي هكبثِ گطُ اٍل ،زض ایي گطٍُ ًیع زض همغغ فَقزیپلن ،تأویس
ثیفتط ثط ثؼس "فٌی -حطفِای" ثبهیبًگیي ( )4.62ثَزُ ،زض همغغ لیؿبًؽ اثؼبز "ػلوی -ترههی" ٍ "فٌی -حطفِای"
ثبهیبًگیيّبی ( )3.92اّویت ثیفتطی زاقتِاًس ٍ زض همبعغ فَقلیؿبًؽ ٍ زوتطی ،ثؼس "ؾبظهبًی -هسیطیتی" ثِتطتیت
ثبهیبًگیيّبی ( )4.33( ٍ )4.23اظ الَیت ثبالتطی ًؿجت ثِ ؾبیط اثؼبز ثطذَضزاض اؾت.
جذول .4میسان نیبز صنعت به آموزشهبی رسمی معبدل و کوتبهمذت ارائه شذه توسط دانشگبهب در مقبطع چهبرگبنه و در سه بعذآموزشی
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ّنچٌیي ثط عجك زازُّبی خسٍل ( ،)4هیعاى ًیبظ فؼلی وكَض ثِ آهَظـّبی وَتبُهست اضائِ قسُ تَؾظ
زاًكگبُ ّب ثطای افعایف وبضآهسی ًیطٍی اًؿبًی قبغل زض نٌؼت اظ زیسگبُ ّط زٍ گطٍُ خبهؼِی آهبضی ،ثطای زاضًسگبى
هساضن فَقزیپلن ثبهیبًگیي ( ،)4.31( ٍ )4.45لیؿبًؽ ثبهیبًگیي ( ٍ )3.83( ٍ )4.47فَقلیؿبًؽ ثبهیبًگیي (ٍ )3.71
( ،)3.92زض ؾغح ظیبز ثَزُ ٍ ثطای زاضًسگبى هسضن زوتطی ثبهیبًگیي ( )3.27( ٍ )2.91زض ؾغح هتَؾظ لطاض زاضز .زض
همغغ فَقزیپلن ،تأویس ثیفتط ثط ثؼس "فٌی -حطفِای" ثبهیبًگیي ( )4.46( ٍ )4.74ثَزُ ،زض همغغ لیؿبًؽ ،ثؼس
"ػلوی -ترههی" ثبهیبًگیي ( )4.15( ٍ )4.02اّویت ثیفتطی زاقتِ ٍ زض همبعغ فَقلیؿبًؽ ثبهیبًگیي (ٍ )4.18
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( ٍ )4.31زوتطی ثبهیبًگیي ( ،)4.11( ٍ )4.09ثؼس "ؾبظهبًی -هسیطیتی" اظ الَیت ثبالتطی ًؿجت ثِ ؾبیط اثؼبز ثطذَضزاض
اؾت.
 4.3ارزیببی َمكبریَبی آمًزضی داوطگبٌ َب ي داوطگبٌ صىعتی اصفُبن بب بخص صىعت کطًر ي ميسان ويبز
بٍ آن

چٌبىچِ زازُّبی خسٍل (ً )5كبى هیزّس ،اظ ًظط ّط زٍ گطٍُ خبهؼِی آهبضی پػٍّف ،ثبٍخَز ضطٍضت ثبالی
ّوىبضی ثیي زاًكگبُ ٍ نٌؼت زض ضاؾتبی اّساف تَؾؼِی هلی ،ثب هیبًگیيّبی ( ،)4.30( ٍ )4.27ایي ّوىبضیّب زض
ػول ،زض ؾغح ًبظلی ،ثب هیبًگیي ( )2.19( ٍ )2.23لطاض زاضز .ثٌبثطایي هیتَاى ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس وِ آهَظـّبی اضائِ
قسُ تَؾظ زاًكگبُّب ،زض ؾغح هَضز اًتظبض ثطای پبؾدگَیی ثِ ًیبظّبی ثرف نٌؼت ًجَزٍُ ،الؼیتی وِ ًتبیح حبنل
اظ آظهَى ً tیع ثب 99زضنس اعویٌبى هَیس آىاؾت.
ّنچٌیي ثطعجك زازُّبی خسٍل (ّ )5ط زٍ گطٍُ خبهؼِی ًوًَِ ،هیعاى ًیبظ ثِ ّوىبضیّبی آهَظقی هیبى
نٌؼت ٍ زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ضا ّوبًٌس زاًكگبُّبی وكَض زض ؾغح ظیبز ثبهیبًگیي ( )4.42( ٍ )4.31زاًؿتِ ،لیىي
زضحبل حبضط ایي اضتجبط ضا ثبهیبًگیي ( )1.94( ٍ )1.92زض ؾغح ون ٍ پبییيتط اظ حس اًتظبض اضظیبثی ًوَزُاًسً .تبیح
حبنل اظ آظهَى  tثب 99زضنس اعویٌبى تأییس وٌٌسُی ّویي ٍالؼیت اؾت.
جذول .5ارزیببی همکبریهبی آموزشی دانشگبه هبی صنعتی کشور و دانشگبه صنعتی اصفهبن بب بخش صنعت کشور و میسان نیبز به آن
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1.94
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t ;13.252

 5.3دالیل محذيدیت َمكبریَبی آمًزضی اعضبی َيئت علمی بب بخص صىعت

زالیل هحسٍزیت ّوىبضیّبی آهَظقی اػضبی ّیئتػلوی ثب ثرف نٌؼت زض خسٍل ( )6آهسُ اؾت .ایي زالیل
زض ؾِ گطٍُ هحسٍزیتّبی هطثَط ثِ نٌؼت ،هحسٍزیتّبی هطثَط ثِ زاًكگبُ ٍ هحسٍزیتّبی فطزی عجمِثٌسی قسُ
اؾت .ثط پبیِ زازُّبی ایي خسٍلً" ،بوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زض ثرف نٌؼت" ثبهیبًگیي ( )3.51ثِػٌَاى هْنتطیي
ػبهل هحسٍزوٌٌسُی ّوىبضیّبی آهَظقی زاًكگبُ ٍ اػضبی ّیئتػلوی آى ثطای ّوىبضی ثب ثرف نٌؼت وكَض
هؼطفی قسُ ،پؽ اظ آىً" ،بوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زض زاًكگبُ ثطای ایدبز اضتجبط ثب ثرف نٌؼت" ثبهیبًگیي (،)3.39
"ثطٍوطاؾیّبی زؾت ٍ پبگیط هَخَز زض ثرف نٌؼت" ثبهیبًگیي (" ٍ )3.29العام ثِزاقتي ضاثغِّبی ذبل ثب ثرف
نٌؼت" ثبهیبًگیي ( )3.21لطاض زاقتِّ ،وگی ضا گطٍُ اٍل خبهؼِی آهبضی پػٍّف ًبقی اظ ػولىطز زؾتگبُّبی هؿئَل
زض نٌؼت ٍ زاًكگبُ ثطای ایدبز ایي اضتجبط زاًؿتِاًس .زض هَضز ػَاهل هحسٍزوٌٌسُی فطزی ّن "حدن فؼبلیتّبی
آهَظقی ثبالی اػضبی ّیئت ػلوی" ًیع ثبهیبًگیي ( )2.93ثبالتطیي ػبهل هحسٍز وٌٌسُ ایي اضتجبط تكریم زازُ قسُ
اؾت.
جذول .6عوامل محذودکننذه همکبریهبی آموزشی اعضبی هیئت علمی دانشگبه صنعتی اصفهبن بب بخش صنعت

هحسٍزیتّبی هطثَط ثِ نٌؼت
ًبوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زضنٌؼت

هحسٍزیتّبی هطثَط ثِ زاًكگبُ
ً 3.51بوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زاًكگبُ

هحسٍزیتّبی فطزی
 3.39آهَظـ ظیبز زض زاًكگبُ
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ثطٍوطاؾیّبی زؾت ٍ پبگیطزض نٌؼت

 3.29ثطٍوطاؾیّبی زؾت ٍ پبگیطزض زاًكگبُ  2.75هؿئَلیتّبی اخطایی زضزاًكگبُ

العام ثِزاقتي ضاثغِّبی ذبل ثبنٌؼت

 3.21هیعاى ثبالؾطی زاًكگبُ

هحسٍز ثَزى ثَزخِاظعطف نٌؼت

3.02

2.55
2.10

 2.22پػٍّف ثبالزضزاًكگبُ

گطفتبضیّبی ظیبز زضذبضج اظ زاًكگبُ 1.61

ّسفوٌس ّعیٌِ ًكسى ثَزخِّبیآهَظقی 2.95
ػسم پطزاذت ثِهَلغ اػتجبضات ثِ هدطیبى 2.32
 6.3ضىبخت عًامل محذيد کىىذٌی در َمكبریَبی آمًزضی داوطگبٌ صىعتی اصفُبن ي بخص صىعت

زض ایي پػٍّف ثِهٌظَض قٌبذت تأثیط خوؼی ػَاهل هحسٍز وٌٌسُی هَثط ثط هیعاى ّوىبضیّبی آهَظقی
زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ٍ ثرف نٌؼت ،اظ ضگطؾیَى چٌسگبًِ ثب ضٍـ گبمثِگبم اؾتفبزُ قس .خسٍل ( )7تطویت 6
هتغیط هؿمل وِ زض حضَض ّن ثبالتطیي تأثیط ضا ًؿجت ثِؾبیط هسلّب ٍ هدوَػِّبی هوىي زاقتِاًس ٍ همساض تأثیط ّط
یه اظ ایي هتغیطّبی ضا ًكبى هیزّسّ .وبىگًَِ وِ زازُّبی ایي خسٍل ًكبى هیزّس ،هؼٌیزاض ثَزى آهبضُی فیكط
( )Fزض ؾغح 95زضنس اعویٌبى ًكبىزٌّسُی ٍخَز ضاثغِای وبهالً هؼٌیزاض ثیي هتغیطّبی هؿتمل هَخَز زض هسل ،ثب
هتغیط ٍاثؿتِ اؾت .همساض ضطیتً R2یع وِ ثطاثط ثب ( )0.448اؾت ثیبىگط تجییي ًعزیه ثِ  45زضنس تغییطات ذغی
هتغیط ػَاهل هحسٍزوٌٌسُ ّوىبضیّبی آهَظقی زاًكگبُ ٍ ثرف نٌؼت تَؾظ هتغیطّبی هؿتمل هسل هیثبقس .ثط
عجك زازُّبی خسٍل ،هتغیطّبی "العام ثِزاقتي ضاثغِّبی ذبل ثب نٌؼت" ٍ "ّسفوٌس ّعیٌِ ًكسى ثَزخِّبی
آهَظقی" ،ثیفتطیي تأثیط هٌفی ضا ثط هتغیط ٍاثؿتِ زاقتِ ٍ هتغیط "ثطٍوطاؾیّبی زؾت ٍ پبگیطزض نٌؼت"ً ،یع زاضای
ونتطیي تأثیط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿتِ ضا ًكبى هیزّس .ثبتَخِ ثِ ًتبیح خسٍل ( ،)7هؼبزلِی ذغی حبنل اظ تحلیل
ضگطؾیَى ثِ نَضت ضاثغِ ( )2هیثبقس.
جذول  .7رگرسیون چنذمتغیره برای شنبسبیی محذودیتهبی موثربرمیسان همکبری آموزشی دانشگبه صنعتی اصفهبن وصنعت

هتغیط هؿتمل

B

Beta

t

Sig.

 : Cضطیت ثبثت

0.425

-

15.278

0.023

 : X1العام ثِزاقتي ضاثغِّبی ذبل ثب نٌؼت

-0.563

-0.572

-12.063

0.003

ّ : X2سفوٌس ّعیٌِ ًكسى ثَزخِّبی آهَظقی

-0.321

-0.351

-11.236

0.045

 : X3ػسم پطزاذت ثِهَلغ اػتجبضات ثِ هدطیبى

-0.302

-0.315

-15.639

0.015

ً : X4بوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلیزضنٌؼت ثطای اضتجبط ثب زاًكگبُ

-0.294

-0.297

-18.23

0.000

 : X5ثطٍوطاؾیّبی زؾت ٍ پبگیط زض زاًكگبُ

-0.221

-0.234

-8.789

0.019

 : X6ثطٍوطاؾیّبی زؾت ٍ پبگیطزض نٌؼت

-0.203

-0.210

-7.233

0.002

Sig.;0.020

F;76.552

R2;0.448

R;0.669

()2

Y= 524.0 -52036X1 -526.0X2 -5265.X3 -52..4X4 -52..0X5 -52.56X6

 .4وتيجٍگيری ي پيطىُبدَب

زض هدوَع ثط اؾبؼ زؾتبٍضزّبی ثِزؾت آهسُ هیتَاًین ثِ ایي ًتیدِ ثطؾین وِ اظ ًظط خبهؼِی آهبضی
پػٍّف ،ثطای ثیكیٌِ وطزى وبضآهسی ثرف نٌؼتّ ،وىبضیّبی نٌؼت ٍ زاًكگبُ وِ زض ػول زض ؾغح ًبظلی لطاض
زاضز ،اظ خبیگبُ ٍیػُای ثطذَضزاض ثَزُ ،حهَل ثِاّساف تَؾؼِ هلی ضا زض گطٍ اًدبم اًَاع آهَظـّب زض ّط ؾِ ثؼس آى
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زاًؿتِاًس .قبیس ثتَاى یىی اظ هَاًغ هْن ایي اضتجبط ضا ػسم ّنذَاًی ثیي فؼبلیتّبی زاًكگبُ ٍ نٌؼت زاًؿت .ثِ
ػجبضتی هحتَای فؼبلیتّبی آهَظقی ا پػٍّكی زاًكگبُّبی وكَض چٌساى تٌبؾجی ثب ًیبظّبی ثرف نٌؼت ًساضز .اظ
ایيضٍ اًدبم ًیبظؾٌدیّبی ػلوی ثطای آگبّی اظ ًیبظّبی ٍالؼی ثرف نٌؼت ٍ تسٍیي ثطًبهِّبی هتٌبؾت ثب ایي ًیبظّب
زض زاًكگبُّب ٍ زض چبضچَة ثطًبهِّبی تَؾؼِ هلی ،ثبیس ثِهْنتطیي زغسغِّبی فىطی ثطًبهِضیعاى ٍ ؾیبؾتگعاضاى
خْت ؾبهبىزّی زفبتط ّوىبضی نٌؼت ٍ زاًكگبُ ثسل گطزز .زض همبثل ،ثسٍىقه الظم اؾت چٌیي فطآیٌسی ثطای
آگبّی اظ ًیبظّبی ثرف نٌؼت ًیع هحمك قسُ ،تب پؽ اظ آى زفبتط اضتجبط ثب نٌؼت زض ّط زٍ ثرف ثب آگبّی ػلویٍ ،
ًِ زض چبضچَة تهَضات قرهی ٍ ثؼضب ٍاّی هسیطیتی ،هجبزضت ثِاًدبم ٍظیفِ وٌٌس.
یبفتِّبی پػٍّف حبوی اظ آى اؾت وِ هیعاى ًیبظ فؼلی وكَض ثِ آهَظـّبی ضؾوی هؼبزل اضائِ قسُ تَؾظ
زاًكگبُ ّب ثطای افعایف وبضآهسی ًیطٍی اًؿبًی قبغل زض نٌؼت اظ زیسگبُ اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ ،زض زٍ همغغ
وبضزاًی ٍ وبضقٌبؾی زض ؾغح ظیبز ،ثطای همغغ وبضقٌبؾی اضقس زض ؾغح هتَؾظ ٍ ثطای همغغ زوتطی زض ؾغح ون
ؾٌدیسُ قسُ اؾت ،لیىي اظ زیسگبُ وبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى ثرف نٌؼت هیعاى ًیبظ ثِ ایي ًَع اظ آهَظـّب ،ثطای ّط ؾِ
همغغ وبضزاًی ٍ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس زض ؾغح ظیبز ٍ ثطای همغغ زوتطی زض ؾغح هتَؾظ هیثبقسّ .نچٌیي
هیعاى ًیبظ وكَض ثِ آهَظـّبی وَتبُ هست اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبُّب اظ زیسگبُ ّط زٍ گطٍُ خبهؼِی آهبضی ،ثطای
زاضًسگبى هساضن وبضزاًی ٍ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس ،زض ؾغح ظیبز ثَزُ ٍ ثطای زاضًسگبى هسضن زوتطی زض ؾغح
هتَؾظ لطاض زاضز .ثسیيتطتیت ثطگعاضی زٍضُّبی آهَظقی وَتبُهست ٍ ثلٌسهست وبضثطزی ثب ّوىبضی زاًكگبّیبى ٍ
ثرف نٌؼت زض ٍاحسّبی نٌؼتیّ ،ن ثطای زاًكگبّیبى زض ضاؾتبی آگبّیثركی ثِآىّب اظ ٍالؼیتّبی ثرف نٌؼت
هیتَاًس هْن ثبقسّ ٍ ،ن اضتمبی ؾغح آگبّی ٍ تَاىهٌسی انحبة نٌؼت ضا زض لجبل حضَض زاًكگبّیبى زض ایي ثرف
زض پی ذَاّس زاقت.
زؾتبٍضزّبی پػٍّف ّوچٌیي ًكبى هیزّس وِ هْنتطیي ػَاهل هحسٍزوٌٌسُ زض ایدبز اضتجبط ثْیٌِ آهَظقی
ثیي نٌؼت ٍ زاًكگبًُ" ،بوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زض ثرف نٌؼت ثطای ایدبز اضتجبط ثب زاًكگبُ"ً" ،بوبضآهسی
ٍاحسّبی هتَلی زض زاًكگبُ ثطای ایدبز اضتجبط ثب ثرف نٌؼت"" ،ثطٍوطاؾیّبی زؾت ٍ پبگیط هَخَز زض ثرف
نٌؼت" ٍ "العام ثِ زاقتي ضاثغِّبی ذبل ثب ثرف نٌؼت" هیثبقس ٍ ٍخَز ایي ػَاهل هحسٍزوٌٌسُ ضا ًبقی اظ ضؼف
ػولىطزی زؾتگبُّبی هؿئَل زض زٍ ثرف نٌؼت ٍ زاًكگبُ للوساز وطزُاًس .ثب تَخِ ثِایٌىِ هْنتطیي ػَاهل هحسٍز
وٌٌسُ زض اضتجبعبت آهَظقی ،زاًكگبُ ثب ثرف نٌؼت ثطٍوطاؾیّبی زؾت ٍ پبگیط هَخَز زض ثرف نٌؼتً ،بوبضآهسی
ٍاحسّبی هتَلی ایي اضتجبط زض ّط زٍ ثرف نٌؼت ٍ زاًكگبُ تكریم زازُ قس ،پیكٌْبز هیقَز تدسیس ًظطی اؾبؾی
زض تكىیالت ایي ٍاحسّبی ثِػول آیس .ثسیْی اؾت ثركی اظ ایي تدسیس ًظط هیتَاًس هطتجظ ثب لَاًیي ،تكىیالت ٍ
قطح ٍظبیف ایي ٍاحسّب ثبقس ٍ ثرف زیگط آى ثِوبضآهسی ٍ تَاىهٌسی ًیطٍی اًؿبًی ایي ٍاحسّب هطثَط هیقَز .الظم
اؾت لجل اظ ّط الساهی ،اظ یهؾَ هجبزضت ثِقٌبذتی ػویك اظ زؾتبٍضزّبی ػلوی وِ تب ثِحبل زض ایي ظهیٌِ زض خبی-
خبی گیتی ثِزؾت آهسُ اؾت وطزُ ٍ ،اظ ؾَی زیگط ثب اًدبم پػٍّفّبی هیساًی ػلوی زالیل ایي ًبوبضآهسیّب ضا
قٌبذتِ زض ظزٍزى آىّب ٍ ثطپبیی ؾبظهبًی ًَیي ،ضاُ آظهَى ذغب پیوَزُ ًكَز.
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