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 :چکیده

 طاتییتغ گطیز یؾَؾَ ٍ اظ  هیاظ  یًظام آهَظـ ػال ّایضؾالت كثطزیزض پ یػلو أتیّ یاػضا طیذغ گاُیرا

 ایتَؾؼِ حطفِ ؾاظیٌّگامضطٍضت تِ ،یپػٍّك ّایٌِذهَل ظهیاتؼاز ٍ تِ ِیزض ول غیٍ تحَالت قگطف ٍ ؾط

زاًكگاُ  یػلو أتیّ یپػٍّف قاهل توام اػضا ی. راهؼِ آهاضوٌسیضا علة ه یػلو أتیّ یاػضا

 ی(. اتعاض انلn;98هغالؼِ اًتراب قسًس) یًفط تطا 98زض زؾتطؼ،  یطگی( وِ تا اؾتفازُ اظ ًوNًَِ;120تَز)

( آى تطاؾاؼ گطٍُ هترههاى هطتَط زض زاًكگاُ تْطاى ٍ ییٍ هحتَا ی)قىلییتَز وِ ضٍا ایپػٍّف پطؾكٌاهِ

افعاض ّا تا اؾتفازُ اظ ًطمزازُ لیٍ تحل ِی. تزعسیگطز سییوطًٍثاخ تأ یآلفا ةیآى تا هحاؾثِ ضط ییایپا

SPSSWin18 ایهَرَز تَؾؼِ حطفِ تیٍضؼ اىیه عَض ولیپػٍّف ًكاى زاز وِ تِ يیا ذیاًزام قس. ًتا  ٍ

هٌظَض تِ ت،یٍرَز زاضز. زض ًْا زاضییزاًكگاُ هَضز هغالؼِ، ضاتغِ هؼٌ یػلو أتیّ یاػضا یػولىطز پػٍّك

ٍ  اكٌْازّیحانل اظ پػٍّف، پ یتط هثٌا یؼیٍ هٌاتغ عث یوكاٍضظ یػلو أتیّ یاػضا ایحطفِتَؾؼِ  اضتمای

 .سیگطز ِیاضا یوكاٍضظ یًظام آهَظـ ػال عاىضیٍ تطًاهِ طاىیهس گعاضاى،اؾتیزض رْت ووه تِ ؾ ییضاّىاضّا

 

 کلیذی کلمات

 یؼیٍ هٌاتغ عث یوكاٍضظ یػلو أتیّ یٍ اػضا یػولىطز پػٍّك ،ایتَؾؼِ حطفِ
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 همسهِ

قمواض  ِضقس ٍ اػتالی راهؼِ ت "تغ اًؿاًی ٍ ًْایتازض توام رَاهغ تكطی، آهَظـ ػالی، تضویي وٌٌسُ تَؾؼِ هٌا          

 "ضٍز. اظؾَی زیگط، اضایِ ذسهات هغلَب ٍ تاویفیت، ًتیزِ تطتیت ًیطٍّای تَاًوٌمس زضایمي حمَظُ اؾمت ٍ ضمطٍضتا     هی

، وكماٍضظی  زض آؾتاًِ ّعاضُ ؾَم، تغییط ٍ تحَل ضٍظافعٍى زض ػطنمِ ػلمَم   .تاقس، هییهطتثظ تا ضؾالت ًْازّای آهَظق

عمَض  ِّای ایي ضقتِ اظ ػلن ضا تِ نَضت چكموگیطی افمعایف زازُ اؾمت، لمصا ایمي اهمط تم       ن ٍ ًیع ویفیت آهَذتٌیحز

ـ  .تاقسهؿتمین تط آهَظـ ٍ تطتیت ًیطٍی اًؿاًی تَاًا زض ایي ترف، تاحیطگصاض هی ، ػمالٍُ تمط   وكماٍضظی  زض ًْاز آهمَظ

تاقمٌس  ت ػلومی ٍ هسضؾماى همی   أاًی، ّواًما اػضمای ّیم   هسیطاى والى ٍ ؾیاؾت گصاضاى، هحَض انلی تطتیت ًیطٍی اًؿ

تَاًس تِ اضتماء وویمت ٍ ویفیمت   تٌاتطایي تالـ زض هؿیط ضقس ٍ تالٌسگی ایي چْطُ ّای ولیسی زض ّط ًْاز آهَظقی هی

تَؾمظ آًماى،    ػلَم وكماٍضظی تط زض حَظُ ٍ ؾطاًزام تِ اضائِ ذسهات هغلَب آهَذتگاىزاًفآهَظـ ٍ تَاًوٌسی تیكتط 

 .ط گطززهٌز

یه تطًاهِ هَلت ٍ همغؼی ًیؿت وِ زض یه ظهاى هَضز تَرِ لمطاض گیمطز ٍ تؼمس اظ     تازاى،ّای آهَظـ اؾتطًاهِ          

هستی تِ فطاهَقی ؾپطزُ قَز. آهَظـ ٍ تالٌسگی اػضای ّیات ػلوی تِ ػٌَاى یىی اظ ظیط ؾاذت ّای تَؾؼِ آهمَظـ  

ِ  ِ ٍ حوایت ضّثطاى ٍ هسیطاى آهَظـ ػالی اؾت. ّنقَز وِ ًیاظهٌس اؾتوطاض، تَرػالی هحؿَب هی ّمای  چٌمیي تطًاهم

ؾَیی زاقتِ تاقس تا هٌزط تِ تَؾمؼِ  ّای اؾتطاتػیه زاًكگاُ ّنتایس تا تطًاهِآهَظـ ٍ تالٌسگی اػضای ّیات ػلوی هی

َز ٍ اضتممای ؾمغ    وِ ّواى تْثم  وكاٍضظیچٌیي تایس زض ضاؾتای ّسف غایی آهَظـ پایساض گطزز. ایي تَؾؼِ پایساض ّن

 .]23[اؾت تٌظین قَز وكاٍضظی

ّای ظیازی ّا ٍ چالفهؤؾؿات آهَظـ ػالی رْاى تطای تحَل ؾاظهاًی ٍ اضتمای ویفیت ػلوی ذَز تا فطنت           

ِ تاقٌس. تطذی اظ ایي چاـضٍتطٍ هی ّمای آهمَظـ ػمالی، همطتثظ     ّا ػثاضتٌس اظ: اًتظاضات فعایٌسُ زض هَضز ویفیت تطًاهم

ّمای  ّای زاًكزَیی، پاضازاینّا تا تغییطات ارتواػی ٍ التهازی، تحَالت تىٌَلَغیىی، تغییطات زض روؼیتزى تطًاهِوط

هتغیط زض هَضز رصب، پطٍضـ ٍ ًگْساضی اػضای ّیأت ػلوی ٍ تسضیؽ ٍ یازگیطی واضآهس ٍ ذالق. تمسٍى قمه همَاضز    

ّمای اذیمط تَرمِ    اؾت. اظ تیي ایي ػَاهل ومِ زض ؾمال   ّای ؾٌتی رَاهغ زاًكگاّی ضا تِ تحج وكاًسُشوطقسُ، ضٍـ

 .]6[ای تطذمَضزاض اؾمت  ضیعاى ضا تِ ذَز رلة ًوَزُ، هَضَع ویفیت ٍ اضتمای اػضای ّیأت ػلوی اظ اّویت ٍیمػُ تطًاهِ

طز هٌظمَض افمعایف ػولىم   ّا ٍ زاًف اؾتازاى تِقسُ زض ضاؾتای تْثَز هْاضتّای عطاحیای تِ تواهی تطًاهِحطفِتَؾؼِ

ّا ٍ ّایی اؾت وِ هؤؾؿِای قاهل تطًاهِػالٍُ تط ایي، تَؾؼِ حطفِ . ]5[قَزّا گفتِ هیتسضیؽ، تحمیك ٍ هسیطیت آى

زّمس.  ّما ضا افمعایف همی   ٍضی ٍ تَاًمایی آى ؾماظز ٍ تْمطُ  ّای گًَاگَى آهازُ هیاػضای ّیأت ػلوی ضا تطای ایفای ًمف

ای ذمال )ومِ هوىمي    ّا زض فطاگیطی ظهیٌِّا ٍ ازضان افطاز یا گطٍُ، هْاضتای تِ اتعاضی تطای اضتمای زاًفحطفِتَؾؼِ

ِ  وٌٌس، تؼطیف قسُ تاقس( گفتِ همی ای وِ زض آى واض هیاؾت تَؾظ ذَزقاى یا هؤؾؿِ ِ قمَز. تَؾمؼ ای اػضمای  حطفم

ِ ّیأت ػلوی اغلة اظ عطیك ضاّثطزّایی ضٍی هی ض ظهیٌمِ احطتركمی   ٍیمػُ ز زّس وِ تطای تغییط ٍ تْثَز ػولىطز اػضا تم

ـ  اًس. تَؾؼِ حطفٍِرَز آهسُآهَظـ تِ ّما ٍ  ّما، هْماضت  ای زض آهَظـ ػالی، فطآیٌسی ًْازی اؾت وِ ؾمؼی زاضز ًگمط

تط رْت تمأهیي ًیاظّمای زاًكمزَیاى، ًیاظّمای ذمَز ٍ      ّا ٍ واضایی تیفضفتاض اػضای ّیأت ػلوی ضا زض ضاؾتای لاتلیت

 .]23[ًیاظّای هؤؾؿِ انالح ًوایس

زض ٍاوٌف تِ اًتماز  1960ای اػضای ّیأت ػلوی تا توطوع تط یازگیطی تطای تسضیؽ زض اٍایل زِّ حطفِتَؾؼِ            

ّای اٍلیِ قاهل تطگعاضی ؾویٌاضّایی زض ظهیٌمِ تؼلمین ٍ   فؼالیت. ]26[زاًكزَیاى ًؿثت تِ تسضیؽ زاًكگاّی آغاظ قس

ّما زض اًگیمعـ   ّای زاًكزَیی تىویل قمس. ّمسف، تْثمَز هْماضت    ظیاتیتطتیت تَز وِ تِ تسضیذ تا گطفتي تاظذَضز اظ اض

ای اػضای ّیأت ػلومی  حطفِتَؾؼِ 1980زض ؾال . ]5[زاًكزَیاى، اًتمال اعالػات ٍ هسیطیت هكاضوت زاًكزَیاى تَز

 ذَز رلة  ای ضا زض تیي هحمماى تِچٌیي تَرِ فعایٌسُتِ ػٌَاى اٍلَیت زض تیكتط هؤؾؿات آهَظـ ػالی هغطح قس، ّن
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ّای اػضای ّیأت ػلوی زض ؾمال  هٌسی تِ فؼالیتای زض ظهیٌِ ػاللِؾاتمِزض تؿیاضی اظ وكَضّا، افعایف تی . ]30[وطز

 . ]6[گَیی هؤؾؿات ػلوی پسیساض قسای زٍضُ ٍ پاؾدزض هَضز ویفیت تطًاهِ 1990

ِ   الی ٍ زاًكگاُّای آهَظـ ػای اػضای ّیأت ػلوی، زض ًظاماهطٍظُ هفَْم تَؾؼِ حطفِ  یافتمِ،  ّمای وكمَضّای تَؾمؼ

گیطز. ایي هفَْم هتطازف تا هفاّین ٍ ولوماتی ًظیطآهمَظـ ضموي ذمسهت،     تحت ػٌاٍیي هرتلف هَضز اؾتفازُ لطاض هی

 قَز. تَؾؼِ قغلی اػضای ّیأت ػلوی، تالٌسگی اػضای ّیأت ػلوی ٍ... تِ واض تطزُ هی

-ِ زض آهطیىا ؾؼی وطز ایي هفَْم ضا تؼطیف وٌس. تِ تؼطیف ٍی، تَؾؼِ حطفِ(، اظ اٍلیي وؿاًی تَز و1976)1گاف       

ّا ٍ تِ ػثاضت زیگمط،  ای اػضای ّیأت ػلوی ػثاضت اؾت اظ: ضقس ٍ قىَفایی اؾتؼساز، گؿتطـ ػمایس، اضتمای نالحیت

(، تَؾمؼِ  1998)2یاظ ًظط تیتم ]. 22[زٌّسُ.ٍیػُ زض ًمف آهَظـای ٍ فطزی اػضای ّیأت ػلوی، تِتؿْیل ضقس حطفِ

 تاقس:ای فؼالیتی اؾت وِ زاضای ؾِ ترف هحتَایی هیحطفِ

 تَؾؼِ ٍ پیكطفت زازى زاًف ترههی 

 ّای تسضیؽتَؾؼِ فٌَى ٍ هْاضت 

 19[ وٌس.تَؾؼِ ًگطـ ٍ زضن انَل اذاللی وِ فؼالیت تسضیؽ ضا پكتیثاًی هی[. 

الكؼاع ذَز لطاض زٌّس. تِ گفتِ ٍی ایي هؤلفِ قماهل  اػضای ّیأت ػلوی لازضًس قطایظ ٍ هَلؼیت ؾایط ػَاهل ضا تحت 

وٌس اػضمای ّیمأت ػلومی تتَاًٌمس     ای ووه هیترههی اؾت. هْاضت ٍ زاًف حطفِ -ای ٍ تَاى فٌیزٍ ًَع تَاى حطفِ

ّا اؾت تِ هراعثیي هٌتممل ًوایٌمس. زض ایمي رطیماى تما      ترههی آى -پیاهی ضا وِ ًكأت گطفتِ اظ زاًف ٍ هْاضت فٌی

اظی ظهیٌِ تاظذَضز اظ ؾَی فطاگیطاى، السام تِ ایزاز تحَل زض هتي پیام، ضٍـ اًتمال پیام، زضیافمت تزطتیمات ٍ   ؾفطاّن

ًوایٌس. زض تؿتط چٌیي ظهیٌِ پَیایی، ضطٍضت آهمَظـ  ّای زیگطاى زض رْت اضتمای ؾغ  یازگیطی ٍ آهَظـ هیزیسگاُ

ُ  هؿتوط اػضمای ّیمأت ػلومی ومِ تماضظتطیي ًممف ضا زض تؼیمیي ؾمغ         گمطزز  ّما زاضًمس آقمىاض همی      ویفیمت زاًكمگا

 تٌسی ًوَزًس:ای ضا زض چْاض ظهیٌِ ػوسُ ظیط گطٍُّای تَؾؼِ حطفِ(، زض هغالؼِ ذَز فؼالیت2002)3ضظگطًت

 ِای(، قرهی)فطزی(، تطًاهِ زضؾی ٍ ؾاظهاًی.ترههی)حطف 

 ال ظهاى اؾتطاحت، قطوت ّای هؿافطتی، اذتهّای تَؾؼِ ترههی قاهل هَاضز شیل ّؿتٌس: تَزرِفؼالیت

ِ   ّای هؼاٍضِ اؾتازاى تیي زاًكگاُّای ضایگاى، تطًاهِزض زٍضُ ّمای تحهمیلی ٍ یمازگیطی ٍ    ّما، وومه ّعیٌم

 ّای هغالؼاتی.فطنت

 ّمای  ضیمعی زٍضُ تاظًكؿمتگی، آهمَظـ هْماضت    ّای تَؾؼِ فطزی تط اؾاؼ اّویت ػثاضتٌمس اظ: عمطح  فؼالیت

 ٍ هسیطیت ظهاى.اضتثاعی، هسیطیت اؾتطؼ ٍ اضغطاب 

 ّای آهَظقمی، اؾمتفازُ اظ هكماٍضاى ذماضد اظ     ّای تَؾؼِ فطزی زض ظهیٌِ تطًاهِ زضؾی قاهل: فؼالیتفؼالیت

 ّای اضتثاعی هطتَط تِ تسضیؽ.هؤؾؿِ ٍ تكىیل قثىِ

 ّای تَؾؼِ حطفِفؼالیت  ِ ّمای آقٌاؾماظی ٍ   ای هطتَط تِ تَؾؼِ ؾاظهاًی تِ تطتیة اّویت ػثاضتٌمس اظ: تطًاهم

ِ ّا یا وتابًاهِآٍضی وتاباٍضِ اػضای ّیأت ػلوی رسیس، فطاّنهؼ -ّای ضاٌّوا تطای اػضای ّیأت ػلوی، تم

 .]27[ّای هسیطیتّا ٍ زض ًْایت تْثَز تىٌیههكیّا ٍ ذظضٍظ ًوَزى ٍ اضتما ؾیاؾت
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ای فمطز ضا تْثمَز   قسُ اؾت وِ ػولىطز حطفِعیضیای یه فؼالیت تطًاهِزاضز وِ تَؾؼِ حطفِتیاى هی 1اؾچاتط         

 ّای ظیط فؼالیت وٌس:تركس تا تتَاًس زض ظهیٌِهی

 ّا زض اضتثاط تا هحسٍزُ هَضَػی ٍ هاّیت تسضیؽ ٍ یازگیطی.یاتی تِ فطنتزؾت 

 ّای تْتط زض ػولىطز تسضیؽ.یاتی تِ اّساف قغلی ٍ زیسگاُاضتثاط تا ّوىاضاى تطای زؾت 

 ّای ٍیػُ.ّای رسیس حل هؿألِ زض هَلؼیتتطای گؿتطـ هْاضت واض تا ّوىاضاى 

 ِّای آهَظقی.زاقتي تؼْس زض هثازلِ تزطتیات زض اضتثاط تا تطًاه 

 .ّسایت تحمیك 

 .ِپیگیطی تحمیمات ٍ اضایِ تاظذَضزّای الظم تِ تطًاه 

 ُوالؼ زضؼ. ّا تطای واضتطز زضّا ٍ پیگیطی ًتایذ آىّای آهَظقی ٍ وٌفطاًؽهكاضوت زض واضگا 

 ِّای تْثَز قغلی هطتیاى.هكاضوت زض تطًاه 

 .28[ ًَقتي یا اضایِ قفاّی ًظطیات ٍ ػمایس زض اضتثاط تا تْثَز تسضیؽ[. 

 ای اعضای َیأت علمی:َای برآيردن ویازَای تًسعٍ حرفٍشیًٌ

ی اظ عمطف هطاومع تَؾمؼِ    ای اػضای ّیأت ػلوهٌظَض پاؾد تِ ًیاظّای تَؾؼِ حطفِّای هتفاٍتی تِقیَُ           

ٍرَز زاضز. واضگاُ آهَظقی تطذظ یا چْطُ تِ چْطُ زضتاضُ هَضَػات آهَظقی)اضظیاتی یازگیطی زاًكمزَ، تمسضیؽ،   

ّمای یمازگیطی زاًكمزَ ٍ    اضایِ تاظذَضز تِ زاًكزَ، عطاحی تطًاهِ زضؾی یا زٍضُ آهَظقی، آقٌایی تا ضٍـ ؾمثه 

ّمای اضتثاعی)اضتثماط تما زاًكمزَ، ّوىماض ٍ همسیط(، همسیطیت        اضتگَ زض ومالؼ(، هْم  ٍؾاظی تحج ٍ گفتتؿْیل

ؾماظی ٍ  ّا یا ؾویٌاضّا زض ذهَل هَضَػات تسضیؽ ٍ یمازگیطی، فطٌّم   هٌاتغ)اًؿاًی، هالی ٍ ظهاى(، وٌفطاًؽ

زػَت اظ ّوىاضاى تِ حضَض زض والؼ زضؼ، هكاّسُ ٍ اضظیاتی ضٍـ تسضیؽ، هَضَع تسضیؽ، تؼماهالت والؾمی ٍ   

ِ گَ یا گطٍٍُّای گفتؼ، حوایت اظ تكىیل گطٍُاّساف وال ّمای تمسضیؽ، راهؼمِ    ّای هغالؼاتی، حوایت اظ حلمم

ّای آهَظقمی تمِ ّومطاُ    چٌیي زٍضُقَز. ّنیازگیطی اػضای ّیأت ػلوی ٍ تأهیي هٌاتغ هالی ٍ اًؿاًی تطگعاض هی

ُ  اػغای گَاّیٌاهِ زٍضُ وِ زض ضقس قغلی اػضای ّیأت ػلوی هؤحط اؾت، هاًٌمس  ّمای  ّمای تمَیمت هْماضت   واضگما

ؾمایت ٍ آهمَظـ هَضمَػات همَضز ًیماظ ٍ اػغمای       گطی، عطاحی ٍب، تَاًوٌسی زض ظهیٌِ هكاٍضُ ٍ هطتی2آهَظقی

ّمای فٌاٍضاًمِ، عطاحمی ٍ ارمطای     هٌظَض ووه تِ اػضا تطای آقٌایی ٍ واضتطز ًمَآٍضی تَضؼ ٍ فطنت هغالؼاتی تِ

ّمای هطتمَط تمِ تمسضیؽ ٍ     تأهیي ٍ اضایِ هَاز زٍضُ آهَظقمی، وٌفمطاًؽ   ّای تحمیماتی تا ووه زاًكزَیاى،پطٍغُ

تطیي ػٌَاى یىی اظ هْنتِ ػولىطز پػٍّكی.]1[قَزیازگیطی، عطاحی وٌفطاًؽ تا هَضَع زاًف تسضیؽ تطگعاض هی

َلیمس  تاقمس، اٍل  ت ّوطاُ تسضیؽ ٍ واضّای ارطایی )ذسهات( زاضای زٍ هؤلفِ هفْمَهی همی  واضوطزّای زاًكگاُ، تِ

زاًف ٍ زٍم  تَظیغ زاًف. پؽ اظ تَلیس ٍ ایزاز زاًف تَؾظ اػضای ّیأت ػلوی، تایس زاًف فمَق رْمت اؾمتفازُ    

ّا تاقس وِ زض لالة وتاب، همالِ ٍ گعاضـ عطحؾایطیي هَضز ًكط لطاضگیطز ٍ تْتطیي ضٍـ تطای ایي واض، اًتكاض هی

-تا تَرِ تِ ایي .]1[ل ػولىطز اػضای ّیأت ػلوی اؾتهؼتثطتطیي قى . ػولىطز پػٍّكی]10[گیطزٍ... نَضت هی

تاقمس،  ػولىطز پػٍّكی ّواى تؼساز واضّای اًتكاضاتی اػضمای ّیمأت ػلومی همی     وِ زض ایي پػٍّف ًیع هٌظَض اظ

-ای ٍ هیمساًی، فهمل  ای قاهل: اًتكاضات زاٍضی قسُ، هماالت غٍضًالی وتاتراًِػولىطز پػٍّكی زض تؼطیف گؿتطزُ

ّای پػٍّكی وِ یه هحمك ػٌَاى یافتِ، ػولىطز پػٍّكی ضا تِ]31[ 3تاقس. ٍیلیاهعّا هیهًََگطافیٍ  ّای وتاب

 وٌس، تؼطیف وطزُ اؾت.تَلیس هی
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ُ  تا تَرِ تِ ایي              ّما اظ قمواضـ   وِ اوخط هغالؼات تطای ؾٌزف ػولىطز پػٍّكی اػضای ّیأت ػلومی زاًكمگا

 ,Bowen, 2005; Togartnan et al., 2005; Taylor اًسّا اؾتفازُ وطزُزض غٍضًال تألیفات ٍ هماالت هٌتكطقسُ

2000; Hedjazi & Behravan,2011; Wichian et al., 2009;.)   زض ایي پػٍّف ًیع اظ ضٍـ اضظیاتی وویمت

ّكی اػضمای  ػٌَاى ضٍقی تطای ؾٌزف ػولىطز پػٍػولىطز پػٍّكی تا قواضـ تؼساز اًتكاضات اػضای ّیأت ػلوی تِ

ای تِ تطضؾی ػَاهل هؤحط تمط ػولىمطز   ، زض هغالؼِ]2[تْطٍاى .اینّیأت ػلوی ًظام آهَظـ ػالی وكاٍضظی اؾتفازُ وطزُ

گیطی ػولىمطز پػٍّكمی اػضمای    ّا تطای اًساظُّای وكاٍضظی ایطاى پطزاذتٌس، آىپػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی زاًكىسُ

ّای پػٍّكی اػضمای ّیمأت ػلومی همَضز     ّا ٍ عطحّا، هماالت، وٌفطاًؽّیأت ػلوی اظ قواضـ اًتكاضات قاهل: وتاب

تطضؾی ػَاهمل همطتثظ تما ػولىمطز     "ًاهِ واضقٌاؾی اضقس ذَز تا ػٌَاى ، زض پایاى]11[ػلیعازُ  هغالؼِ، اؾتفازُ وطزًس.

ػَاهل قرهی ٍ تِ تطضؾی ضاتغِ  "آهَظقی ٍ پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی زاًكىسُ پعقىی زاًكگاُ ػلَم پعقىی تثطیع

ای تا ػولىطز آهَظقی ٍ پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی پطزاذمت، ًتمایذ هغالؼمِ اٍ ًكماى زاز ومِ زض تمیي ػَاهمل        حطفِ

ای، هطتثِ ػلوی تا ػولىطز آهَظقی ٍ پػٍّكی اػضمای ّیمأت ػلومی    قرهی، ؾي، ٍضؼیت تأّل ٍ اظ تیي ػَاهل حطفِ

ضی وِ افطاز هتأّل ٍ تا هطتثِ ػلومی اؾمتازی اظ ػولىمطز آهَظقمی ٍ     عَهَضز هغالؼِ ضاتغِ هخثت ٍ هؼٌازاضی زاضًس، تِ

هٌظَض تطضؾمی ػولىمطز پػٍّكمی اػضمای ّیمأت ػلومی       ، تِ]16[ٍ یًَؿی ]2[تْطٍاى پػٍّكی تاالتطی تطذَضزاض تَزًس.

، ّمای: وتاب)تمألیف ٍ تطرومِ(   ّای وكاٍضظی اظ قواضـ اًتكاضات اػضای ّیأت ػلوی تما اؾمتفازُ اظ قماذم   زاًكىسُ

ّای تحمیماتی تِ تطتیة زض زٍ ٍ ؾِ ؾال گصقتِ تَؾظ اػضمای ّیمأت ػلومی    همالِ)زاذلی ٍ ذاضری(، ّوایف ٍ عطح

-ّای وكاٍضظی ایطاى اظ قماذم ، تطای اضظیاتی ػولىطز پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی زاًكىسُ]9[اؾتفازُ وطزًس. قوؽ

یطایف ػلوی، تؼساز فهَل زض یمه وتماب زاضای چٌمس    ّای، وتاب )تألیف، تطروِ، تهحی  ٍ گطزآٍضی، تطضؾی، ًمس ٍ ٍ

( ، هماالت غیطپػٍّكی زض هزالت زاذلی، هماالت اضایِ قسُ زض ISIٍ غیط  ISIهؤلف(، هماالت پػٍّكی)هزالت زاذلی، 

ّای زاذلی ٍ ذاضری، حثت اذتطاع ٍ اوتكاف، رَایع زضیافتی، هزطی عمطح پػٍّكمی، ّوىماض عمطح پػٍّكمی،      ّوایف

 ّای ػلوی اؾتفازُ وطز.ّا ٍ وٌگطُت، ّوایفؾطزتیطی هزال

            ِ ػٌمَاى  تطضؾی ازتیات تزطتی هَضَع، حاوی اظ ایي تَز وِ هتَؾظ ظهاًی تیي زٍ تا پٌذ ؾال زض هغالؼات ضا تم

اًس. ایي تساى ذاعط اؾت وِ هوىي اؾت ػولىطز ٍ ضًٍس آى تطای اػضای ّیأت ػلومی زض  تطیي ظهاى تَنیِ وطزُهٌاؾة

ِ ل ظهاى تغییط تىٌس ٍ یا ػولىطز یه ػضَ زض یه ؾال، تیاىعَ ّومیي  گط ػولىطز آى زض عَل هست اقتغالف ًیؿت. تم

هٌظَض زض ایي پػٍّف ػولىطز پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼمی ؾماضی عمی پمٌذ     

 اؾت.ؾال اذیط هَضز تطضؾی لطاض گطفتِ

 1اٍیوت ٍ ّوىاضاى          
ػَاهل هطتثظ تا ػولىمطز پػٍّكمی ٍ اًتممال زاًمف زض هیماى       "، زض پػٍّكی تا ػٌَاى ]26[

ّای اًتمال زاًف زض اضتثماط  اؾتسالل وطز وِ ػولىطز پػٍّكی تا هیعاى هكاضوت زض فؼالیت "ّای پعقىی واًازازاًكگاُ

تمط ضٍی تمسضیؽ ٍ رمٌؽ )ظى    هاى تیفاؾت، هطتثِ ػلوی ضاتغِ هخثت ٍ هؼٌازاض تا ػولىطز پػٍّكی زاضز، ٍلی نطف ظ

 "، زض پػٍّكی تما ػٌمَاى   ]30[ 2ٍیچیاى تَزى( ضاتغِ هٌفی تا ػولىطز پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی هَضز هغالؼِ زاضز.

پطزاذت، اٍ زض ایمي هغالؼمِ    "ّای تایلٌستطضؾی ػَاهل هطتثظ تا ػولىطز پػٍّكی زض هیاى اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ

-ای، ػَاهل ٍاتؿتگی ارتواػی ٍ ػَاهل روؼیمت هل هحیغی، ػَاهل ؾاظهاًی، ػَاهل فطزی ٍ حطفِاؾتسالل وطز وِ ػَا

 قٌاذتی تا ػولىطز پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی هَضز هغالؼِ زض اضتثاعٌس.

ّایی وِ آهَظـ ػالی ایطاى تا آى ضٍتطٍ اؾت، تَؾؼِ وومی ٍ ویفمی   تطیي چالفزض قطایظ وًٌَی یىی اظ ػوسُ          

 وِ هیلیَى ًفط ٍ زض حالی4ّا اؾت. تا تَرِ تِ ضقس ووی زاًكزَیاى وكَض تِ تیف اظ ضای ّیأت ػلوی زاًكگاُاػ
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هحَض اؾتَاض قسُ ٍ تغییطات زاًف ٍ فٌاٍضی زض رْاى آٌّ  ؾطیغ تِ ذَز گطفتِ اؾت، تَؾؼِ وكَضّا تط التهاز زاًایی

ّای آهَذتِ قمسُ اػضمای ّیمأت ػلومی زض     غی زاًف ٍ هْاضتتاقس. زض چٌیي قطایاّویت ایي اهط تیف اظ گصقتِ هی

ـ  تاقس. زیگط ًویظهاى تحهیالت زاًكگاّی، تطای یه ػوط واض ٍ فؼالیت وافی ًوی ِ  تَاى وؿمة آهمَظ ای ٍ ّمای حطفم

ترههی تَؾظ اػضای ّیأت ػلوی ضا تِ یه زٍضُ هؼیٌی اظ هطحلِ ظًمسگی هحمسٍز ًومَز. زض ایمي قمطایظ هؤؾؿمات       

ّای وكاٍضظی تایس اػضای ّیأت ػلوی ذَز ضا اظ ًظط ووی ٍ ویفی گؿتطـ زٌّس وكَض اظ رولِ زاًكىسُآهَظـ ػالی 

ِ ّایی رْت تالٌسگی اػضای ّیأت ػلوی ٍ تطًاهٍِ تا تسٍیي ٍ ارطای تطًاهِ ّمای انمَلی زض ایمي    گمصاضی ضیعی ٍ ؾمطهای

ّما تتَاًٌمس زض ضاؾمتای ضقمس     ّا تسٌّس تما آى ِ آىّای رسیس ضا تّا، ػمایس ٍ تاٍضّا ٍ ًگطـظهیٌِ، فطنت وؿة هْاضت

 گَی روؼیت ػظیوی اظ زاًكزَیاى تاقٌس.ای ذَز گام تطزاضًس ٍ پاؾدحطفِ
 

 ّا هَاز ٍ ضٍـ
 

اظ لحماػ   اًزمام گطفتمِ اؾمت.    1392زض ؾمال   زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی ؾاضیزض  تحمیك حاضط،          

ّمای وكماٍضظی   ّمای همسیطیت زاًكمىسُ   گعاضیّا ٍ ؾیاؾتضیعیتَاًس زض تطًاهِآى هیّسف واضتطزی اؾت چَى ًتایذ 

رْت اؾتفازُ تْتط اظ ایي هْاضت تطای افعایف ػولىطز پػٍّكی اػضای ّیمأت ػلومی ًظمام آهمَظـ ػمالی وكماٍضظی       

   َ ضز ًظمط زض ٍضمؼیت   اؾتفازُ قَز، اظ لحاػ هیعاى ًظاضت ٍ زضرِ وٌتطل هتغیطّا، هیساًی)چطا وِ ولیمِ هتغیطّمای هم

ّما ًیمع اظ ًمَع تحمیممات تَنمیفی      هَرَز )عثیؼی(، هَضز تطضؾمی لمطاض زازُ اؾمت( ٍ اظ لحماػ ًحمَُ گمطزآٍضی زازُ      

ّای تَنیفی )غیطآظهایكی( اظ ضٍـ ّوثؿتگی تْطُ تطزُ اؾمت. راهؼمِ   ضٍز، وِ اظ تیي ضٍـقواض هی)غیطآظهایكی( تِ

-م اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی ؾاضی همی آهاضی هَضز هغالؼِ زض ایي پػٍّف قاهل توا

تاقس. حزمن ًوًَمِ آهماضی راهؼمِ همَضز      هی 1گیطی زض زؾتطؼگیطی پػٍّف حاضط ًوًَِ(. ضٍـ ًوًَِ=120Nتاقس)

 ػٌَاى هسل هفَْهی آٍضزُ قسُ اؾت.تِ 1(. زض تحمیك حاضط ًگاضُ =98nتاقس. )ًفط هی 98هغالؼِ 

 

 
 (. مذل مفًُمی پژيَش1وگارٌ )

 

ای هحمك ؾاذتِ تَز وِ پؽ اظ هطٍض ازتیات تحمیك ّا زض ایي پػٍّف پطؾكٌاهِآٍضی زازُاتعاض انلی تطای روغ         

        ِ ای، ترمف زٍم  تسٍیي گطزیس ٍ هتكىل اظ ؾِ ترمف اؾمت. ترمف اٍل پطؾكمٌاهِ قماهل ضٍیىطزّمای تَؾمؼِ حطفم

ای اػضای ّیأت ػلوی هَضز ّای فطزی ٍ حطفِم پطؾكٌاهِ قاهل ٍیػگیپطؾكٌاهِ قاهل ػولىطز پػٍّكی ٍ ترف ؾَ

 تاقس.هغالؼِ هی

                                                           
1
 . Convenient  Sampling 
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ِ تاقس: ترف اٍل هؤلفِعَض ولی ؾَاالت هغطح قسُ زض پطؾكٌاهِ تِ تفىیه تِ لطاض ظیط هیتِ   25ای)ّای تَؾؼِ حطفم

ترمف زٍم   تاقس.گَیِ( هی6ٍ ػاهل ارتواػی) گَیِ(5گَیِ(، ػاهل فطزی)9گَیِ(، ػاهل ًْازی)5گَیِ(: ػاهل هسیطیتی)

(، تؼساز قمطوت زضوٌفمطاًؽ   ISIٍ همالِ غیط ISI پػٍّكی زاذلی، همالِ  -تطٍیزی، ػلوی -پػٍّكی: تؼساز همالِ)ػلوی

-تاقس. ترف ؾمَم ٍیػگمی  زاذلی ٍ ذاضری، وتاب)تألیف ٍ تطروِ(، عطح پػٍّكی)ّوىاض یا هزطی( ٍ حثت اذتطاع هی

ای قماهل ًمَع اؾمترسام،    ّای حطفِّای فطزی)ؾال تَلس، رٌؽ ٍ ٍضؼیت تأّل(، ٍیػگیای: ٍیػگیّای فطزی ٍ حطفِ

ػلوی، ًام زاًكىسُ، گطٍُ آهَظقی، آذطیي هسضن تحهیلی، زاًكگاُ هحل اذص آذطیي همسضن تحهمیلی، فطنمت    هطتثِ

ای اظ یماض تؼمساز هكمرم قمسُ    رْت تؼییي ضٍایی اتمعاض تحمیمك، پطؾكمٌاهِ زض اذت    تاقسهغالؼاتی ٍ ؾاتمِ ذسهت هی

ّا ًؿثت تِ انالح تٌسی ًمغِ ًظطات آىاػضای ّیأت ػلوی پطزیؽ وكاٍضظی زاًكگاُ تْطاى لطاض گطفت ٍ پؽ اظ روغ

 ٍ تٌظین پطؾكٌاهِ ًْایی السام گطزیس. 

ٍـ ضمطیة آلفمای   هٌظَض هحاؾثِ پایایی اتعاض تحمیك، اظ آظهَى ضطیة آلفای وطًٍثاخ اؾمتفازُ قمس. ظهماًی ض   تِ         

تؼیمیي قمسُ تاقمس. آلفمای      5تما  1ضٍز وِ ؾؤاالت هغطح قسُ تِ نَضت چٌساضظقی)عیف لیىطت( اظ واض هیوطًٍثاخ تِ

زٌّسُ پایمایی هٌاؾمة اتمعاض    زؾت آهس وِ ًكاىتِ 89/0تا   76/0ّای هرتلف پطؾكٌاهِ تیي هحاؾثِ قسُ تطای ترف

-اظ اًزام پطؾمف  لثل گَیاى لطاض زازُ قس.تاییس  قسُ ٍ زض اذتیاض پاؾدتحمیك تَز ٍ تِ ایي تطتیة هحتَای پطؾكٌاهِ 

 تیقس. زض نَضتی وِ آًماى ضضما   زازُ  اؾتازاىالظم زض ذهَل هغالؼِ ٍ اّساف آى تَؾظ پػٍّكگط تِ  حاتیتَض یگط

قمس   ًاى ذَاؾتِ هیآًاى لطاض زازُ قسُ ٍ اظ آ اضیپطؾكٌاهِ زض اذت هیزاقتٌس،  ذَز ضا رْت حضَض زض هغالؼِ اػالم هی

قس تا ّط ظهاى  تِ آًاى زازُ هی اضیاذت يیٍ زض ٍلت هٌاؾة تِ ؾؤاالت پطؾكٌاهِ پاؾد زٌّس. زض ضوي ا یتا تا زلت واف

 وِ ترَاٌّس اظ هغالؼِ ذاضد قًَس.

 یٍ اؾمتٌثاع  یفیزض زٍ ؾغ  تَن SPSSWin18 یافعاض آهاض پػٍّف تا اؾتفازُ اظ ًطم يیا یّا زازُ لیٍ تحل ِیتزع         

ِ   هؤلفِپػٍّف ٍ هیعاى  یطّایهتغ اىیاضتثاط ه يییتؼ یتطا یزض ؾغ  آهاض اؾتٌثاع .اًزام قس ، اظ ایّمای تَؾمؼِ حطفم

 .سیاؾتفازُ گطز ؽیٍال ىالوطٍؾ یٍ ًاپاضاهتط tیپاضاهتط یّا آظهَى

 ّاًتایذ ٍ یافتِ

ّما تأحیطگمصاض تاقمس،    گَیماى زض ًمَع پاؾمد آى   اؾمد ّمای پ ضفمت تطذمی اظ ٍیػگمی   وِ اًتظاض همی تا تَرِ تِ ایي          

ای ّممای فممطزی ٍ حطفممِگَیمماى، تطذممی اظ ٍیػگممیزض ایممي ترممف، رْممت وؿممة قممٌاذت اروممالی اظ ٍضممؼیت پاؾممد

ؾمال   51تما   42تمطیي فطاٍاًمی هطتمَط تمِ عثممِ ؾمٌی       ًكماى زاز ومِ تمیف    ّما یافتِ ّا هَضز تطضؾی لطاض گطفتٌس.آى

زضنممس اظ  7/82ػلوممی هممَضز هغالؼممِ، زض ایممي عثمممِ ؾممٌی تَزًممس. ّوچٌممیي   زضنممس اظ اػضممای ّیممأت  8/37وممِ 

اػضمای ّیمأت ػلوممی همَضز هغالؼممِ، همطز ٍ ایمي اهممط حماوی اظ غالممة تمَزى اػضمای ّیممأت ػلومی هممطز ًؿمثت تممِ           

زضنممس اظ ًوًَممِ آهمماضی،   9/94زضنممس(، زض ًوًَممِ هممَضز هغالؼممِ تممَزُ اؾممت. ٍ    3/17اػضممای ّیممأت ػلوممی ظى) 

 72زضنمس ) 4/73ًفمط( اظ اػضمای ّیمأت ػلومی همَضز هغالؼمِ، زض هطتثمِ ػلومی هطتمی،          8زضنمس )  2/8هتأّل تَزًمس.  

زضنممس 1/4ًفممط( زض هطتثممِ ػلوممی زاًكممیاض ٍ 14زضنممس )3/14ًفممط( تمما تیكممتطیي فطاٍاًممی زض هطتثممِ ػلوممی اؾممتازیاض، 

تما   5تمطیي فطاٍاًمی هطتمَط تمِ عثممِ ؾماتمِ تمسضیؽ        ًفط( زض هطتثِ ػلومی اؾمتاز تَزًمس. هكماّسُ قمسوِ تمیف       4)

ًفمط   15زضنمس( زض ایمي عثممِ لمطاض زاقمتٌس. ومِ زض ایمي هیماى، گمطٍُ قمیالت تما             8/38ًفط ) 38ؾال اؾت وِ  10

تمطیي  ًفمط، ومن  4ّیأت ػلومی تماالتطیي فطاٍاًمی ٍ گمطٍُ ػلمَم ٍ نمٌایغ واغمص، ػلمَم زاهمی ٍ التهماز وكماٍضظی  تما             

ًفممط اظ ًوًَممِ آهمماضی، هممسضن تحهممیلی آذممطیي همغممغ تحهممیلی ذممَز ضا زض    63ًممس. ّوچٌممیي، فطاٍاًممی ضا زاضا تَز

ُ   35ّای زاذل وكمَض ٍ  زاًكگاُ ًفمط اظ ًوًَمِ آهماضی، اظ    17اًمس.  ّمای ذماضد اظ وكمَض زضیافمت ومطزُ     ًفمط زض زاًكمگا

 اًس.ُ ًىطزُّای هغالؼاتی اؾتفازحال اظ فطنتّا تا تًِفط اظ آى 81ّای هغالؼاتی اؾتفازُ ٍفطنت

         



 

http://qaus.sharif.ir 

 شگاهیهای داوايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظام

 3131ماه اردیبهشت  -صىعتی شریف داوشگاه  - تهران

 شماره مقاله

1106 – QAUS 
 

ای، تط اؾاؼ ًظط ّای تَؾؼِ حطفِزٌّسُ هؤلفِگَیِ تكىیل 25ًتایذ اضایِ قسُ تیاًگط ایي اؾت وِ اظ تیي         

ایزاز ًظام هٌظن اضظقیاتی اظ "ّایعثیؼی هَضز هغالؼِ، گَیِاػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ

ایزاز رَ هٌاؾة تطای اضایِ ًمغِ ًظطات اػضای  "ٍ  "َؾظ هسیطیت ّط ًظام آهَظقیای تّای تَؾؼِ حطفِفؼالیت

، اٍلَیت اٍل ٍ زٍم ضا تِ ذَز اذتهال 198/0ٍ   188/0تطتیة تا ضطیة تغییطات  تِ" ّیأت ػلوی اظ قطایظ هَرَز

ٍ  "ى انٌاف ٍ هكاغل ٍ تاظاض واضایزاز قطایظ تؼاهل اػضای ّیأت ػلوی تا ًوایٌسگا "ّای ّا گَیِاًس ٍ اظ ًظط آىزازُ

، 302/0ٍ 321/0تطتیة تا  ضطیة تغییطات تِ "ّای ػلن ٍ فٌاٍضیایزاز تكىیالت واضآهس تحمیماتی ًظیط پاضن"

-ی هْاضتوِ ًوطُاًس. تا تَرِ تِ ایيّای آذط ضا زض تیي اػضای ّیأت ػلوی هَضز هغالؼِ تِ ذَز اذتهال زازُاٍلَیت

تَز، افطاز تِ ؾِ زؾتِ تمؿین قسًس: ؾغ  هْاضت 125ٍ 25اػضای ّیأت ػلوی هَضز هغالؼِ تیي ایتَؾؼِ حطفِّای 

-تط( ، تِ ایي تطتیة تٍِتیف 93( ٍ هْاضت تاال)اهتیاظ 92ٍ 59تط(، ؾغ  هْاضت هتَؾظ)اهتیاظ تیيٍ ون 58پاییي)اهتیاظ 

زضنس( اظ اػضای ّیأت ػلوی 5/74سًس. )پاییي، هتَؾظ ٍ تاال زض ًظط گطفتِ ق ایتَؾؼِ حطفِػٌَاى ؾغ  هْاضت 

-زض ایي پػٍّف تِ. اًستاال لطاض گطفتِ ایتَؾؼِ حطفِعثیؼی ؾاضی زض عثمِ هْاضت زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ

عثیؼی هَضز هغالؼِ اظ قاذم: هٌظَض ؾٌزف ػولىطز پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ

ّا ٍ هالىیت فىطی ٍ حثت اذتطاع تا زض ًظط گطفتي ضطیة ٍظًی اهتیاظاتی ّای پػٍّكی، وتابعطح ّا،هماالت، وٌفطاًؽ

وِ زض ًظام آهَظـ ػالی)ّیأت هویع هطوع( ٍ یا )وویتِ تطفیؼات ٍ اًتهاتات( تطای اضتمای اػضای ّیأت ػلوی تِ ّطیه 

ّای ػولىطز پػٍّكی زض هیاى تٌسی قاذماٍلَیتقس. ًتایذ حانل اظ قَز، تْطُ گطفتِّای هصوَض زازُ هیاظ فؼالیت

   اضایِ قسُ اؾت1غییطات زض رسٍل اػضای ّیأت ػلوی هَضز هغالؼِ، تط اؾاؼ ضطیة ت

 

 َای تشکیل دَىذٌ عملکرد پژيَشیبىذی شاخصايلًیت -1جذيل 

 

زٌّمسُ ػولىمطز پػٍّكمی، ًوًَمِ آهماضی همَضز هغالؼمِ،        قاذم تكىیل 5ِ اظ تیي ًتایذ اضایِ قسُ تیاًگط ایي اؾت و

اٍلَیمت   85/152اٍلَیمت اٍل ٍ قماذم حثمت اذتمطاع تما ضمطیة تغییمطات         74/81قاذم همالِ تا ضمطیة تغییمطات   

هغالؼمِ   ی ػولىطز پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی همَضز وِ ًوطُاؾت. تا تَرِ تِ ایيآذط)پٌزن( ضا تِ ذَز اذتهال زازُ

، تمِ  824تما   555ٍ اهتیماظ   554تا  284، اهتیاظ 283تا  13تَز، افطاز تِ ؾِ زؾتِ تمؿین قسًس: اهتیاظ  824ٍ  13تیي 

  2گًَمِ ومِ زض رمسٍل   ػٌَاى هیعاى ػولىطز پػٍّكی پاییي، هتَؾظ ٍ تاال زض ًظمط گطفتمِ قمسًس. ّوماى    ایي تطتیة تِ

ِ  لوی هَضز هغالؼِ زض عثمِ ػولىطز پػٍّكی پاییي لطاض گطفتِزضنس اظ اػضای ّیأت ػ 7/82قَز، هكاّسُ هی -اًمس. تم

تٌسی ؾمي زض ؾمِ   ای ٍ ػولىطز پػٍّكی پاؾرگَیاى تط اؾاؼ ؾي، پؽ اظ عثمِّای تَؾؼِ حطفِهٌظَض همایؿِ هؤلفِ

 اؾتفازُ قس. 1زؾتِ، اظ آظهَى وطٍؾىال ٍالیؽ

 

 

                                                           
1
 . Kruskal-Wallis Test  

 اٍلَیت ًوا تیكیٌِ وویٌِ ضطیة تغییطات اًحطاف هؼیاض هیاًگیي ّاقاذم

 1 00/167 00/584 00/10 74/81 434/128 11/157 همالِ

 2 00/19 00/180 00/2 81/97 000/42 94/42 وٌفطاًؽ

 3 00/6 00/48 00.0 89/119 052/14 72/11 عطح پػٍّكی

 4 00.0 00/9 00.0 726/151 109/2 39/1 وتاب

 5 00.0 00/5 00.0 85/152 232/1 806/0 حثت اذتطاع
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 پژيَشی پاسخگًیان بر اساس سال تًلذای ي عملکرد َای تًسعٍ حرفٍمقایسٍ مؤلفٍ -2جذيل

وطٍؾىال  ایهیاًگیي ضتثِ فطاٍاًی عثمات     هتغیط هؿتمل هتغیط ٍاتؿتِ

 ٍالیؽ

ؾغ  

 زاضیهؼٌی

 ایّای تَؾؼِ حطفِهؤلفِ

 ؾال تَلس

1330-1340 27  33/47   

1341-1350 37 07/51 270/0 874/0 

1351-1360 34 51/49   

 ػولىطز پػٍّكی

 لسؾال تَ

1330-1340 27 89/44   

1341-1350 37 03/54 716/1 424/0 

1351-1360 34 24/48   

 

ای ٍ ػولىطز پػٍّكی اظ ًظط ؾي تما یىمسیگط   ّای تَؾؼِ حطفِزّس وِ اػضای ّیأت ػلوی اظ ًظط هؤلفًِتایذ ًكاى هی

ِ  هتِ ذَاًی زاضز. ّن ،]11[تا تحمیك ػلیعازُ  زاضی ًساضًسوِاذتالف هؼٌی ِ   ٌظَض همایؿمِ هؤلفم ای ٍ ّمای تَؾمؼِ حطفم

تٌسی ؾاتمِ تسضیؽ زض ؾمِ زؾمتِ، اظ آظهمَى    ػولىطز پػٍّكی پاؾرگَیاى تط اؾاؼ هتغیط ؾاتمِ تسضیؽ، پؽ اظ عثمِ

ِ وطٍؾىال ٍالیؽ اؾتفازُ قس. ًتایذ حاوی اظ آى اؾت وِ تیي هؤلفِ ای ٍ ػولىمطز پػٍّكمی اػضمای    ّای تَؾؼِ حطفم

زاضی اظ ّا اذمتالف هؼٌمی  ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی هَضز هغالؼِ، تط اؾاؼ ؾاتمِ تسضیؽ آىّیأت ػلوی زاًكگاُ 

تَاى گفت وِ اػضای ّیأت ػلوی وِ زض عثمِ ؾاتمِ ذسهتی ای هیلحاػ آهاضی ٍرَز ًساضز. ٍ تا تَرِ تِ هیاًگیي ضتثِ

طذَضزاضًس. ٍ اػضای ّیأت ػلوی وِ زض عثمِ ؾاتمِ ای تاالتطی تّای تَؾؼِ حطفِاًس اظ هْاضتتط لطاضگطفتِؾال ٍ ون10

تمط  ؾال ٍ ومن 10تطی ٍ اػضای ّیأت ػلوی وِ زض عثمِ اًس، اظ ػولىطز پػٍّكی تیفؾال لطاض گطفت20ِتا  11ذسهتی 

هٌظَض همایؿمِ  تطی ًؿثت تِ ؾایط اػضای ّیأت ػلوی هَضز هغالؼِ تطذَضزاضًس. تِاًس، اظ ػولىطز پػٍّكی ونلطاضگطفتِ

ای ٍ ػولىطز پػٍّكی تطاؾاؼ هتغیط هطتثِ ػلوی اظ آظهَى وطٍؾىال ٍالیؽ اؾتفازُ قس. ًتایذ ّای تَؾؼِ حطفِهْاضت

گط ایي اؾت وِ ػولىطز پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی هَضز هغالؼِ، تط اؾماؼ هطتثمِ ػلومی      تیاى3اضایِ قسُ زض رسٍل

تَاى اظْاض وطز وِ تیي اػضای ّیمأت  زضنس هی99ا اعویٌاى زاضی زض ؾغ  یه زضنس ٍرَز زاضز. تّا اذتالف هؼٌیآى

زاضی ٍرَز زاضز ٍ تا تَرِ تِ هیاًگیي ػلوی هَضز هغالؼِ، اظ ًظط ػولىطز پػٍّكی تط اؾاؼ هطتثِ ػلوی، اذتالف هؼٌی

ِ  تَاى گفت وِ اػضای ّیأت ػلوی وِ زاضای هطتثِ ػلوی زاًكیاض، اظ هْاضتای هیضتثِ ػولىمطز   ای ٍّای تَؾمؼِ حطفم

ّمای  چٌیي  اػضای ّیأت ػلوی وِ زاضای هطتثمِ ػلومی اؾمتازی ّؿمتٌس، اظ هْماضت     پػٍّكی تاالتطی تطذَضزاضًس. ّن

تطی ًؿثت تمِ ؾمایط   ای، ٍ اػضای ّیأت ػلوی وِ زاضای هطتثِ ػلوی هطتی ّؿتٌس اظ ػولىطز پػٍّكی ونتَؾؼِ حطفِ

، ]3[ّمای، تمطازضاى   تما پمػٍّف  ٍ  ؼی هَضز هغالؼِ تطذَضزاضًمس. اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثی

ای ٍ ػولىطز ّای تَؾؼِ حطفِهٌظَض همایؿِ هْاضتتِ ذَاًی زاضز. ّن ]10[ٍ ػعتی ٍ ًازضی ]11[، ػلیعازُ ]8[قطیفیاى

ؾت وِ تیي پػٍّكی پاؾرگَیاى تطاؾاؼ هتغیط گطٍُ آهَظقی اظ آظهَى وطٍؾىال ٍالیؽ اؾتفازُ قس. ًتایذ گَیای آى ا

ای اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی هَضز هغالؼِ تط اؾاؼ گطٍُ آهَظقمی  ّای تَؾؼِ حطفِهْاضت

زاضی اظ لحاػ آهاضی ٍرَز ًمساضز. اهما، ایمي ًتیزمِ زض ذهمَل هتغیطّمای ػولىمطز        ّا اذتالف هؼٌیهحل فؼالیت آى

اؾت وِ تیي ػولىمطز پػٍّكمی اػضمای ّیمأت ػلومی زاًكمگاُ        وٌس.  ّوچٌیي، ًتایذ حاوی اظ آىپػٍّكی نسق ًوی

زاضی زض ؾمغ  یمه   ّما اذمتالف هؼٌمی   وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی هَضز هغالؼِ تطاؾاؼ گطٍُ آهَظقی هحل فؼالیت آى

تَاى اظْاض وطز وِ تیي ػولىطز پػٍّكی ًوًَِ آهاضی هَضز هغالؼمِ  زضنس هی99زضنس ٍرَز زاضز. تٌاتطایي، تِ احتوال 

تمَاى گفمت ومِ اػضمای     ای هیّا اذتالف ٍرَز زاضز ٍ تا تَرِ تِ هیاًگیي ضتثِؾاؼ گطٍُ آهَظقی هحل فؼالیت آىتطا

 تطی ٍ اػضای ّیأت ّیأت ػلوی وِ زض گطٍُ آهَظقی رٌگلساضی هكغَل تِ فؼالیت ّؿتٌس، اظ ػولىطز پػٍّكی تیف
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تطی ًؿثت تمِ اػضمای ّیمأت    اظ ػولىطز پػٍّكی ون ػلوی وِ زض گطٍُ آهَظقی ػلَم زاهی هكغَل تِ فؼالیت ّؿتٌس،

 ّای آهَظقی هَضز هغالؼِ تطذَضزاضًس.ػلوی ؾایط گطٍُ

 

 ای ي عملکرد پژيَشی پاسخگًیان بر اساس گريٌ آمًزشیَای تًسعٍ حرفٍمقایسٍ مُارت -3جذيل
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784/0 

 40/42 5 ػلَم ذان

 50/41 5 گیاّپعقىی

 44/60 9 آتیاضی

 50/31 4 ػلَم زاهی

 67/57 9 ّای وكاٍضظیهىاًیه هاقیي

 38/31 4 التهاز وكاٍضظی

 08/58 6 ػلَم تاغثاًی

 25/41 6 ػلَم ٍ نٌایغ غصایی

 39/54 14 رٌگلساضی

 94/50 8 هطتغ ٍ آتریعزاضی

 00/57 4 ػلَم ٍ نٌایغ واغص

 10/47 15 قیالت

 درصذ 5داری در سطح معىی* درصذ  ي1داری در سطح معىی **

 

 1ٍیمت ًمی  ای، ػولىطز پػٍّكی تطاؾاؼ هتغیط رٌؽ اظ آظهمَى همي  تَؾؼِ حطفِ ّایهٌظَض همایؿِ هْاضتتِ           

ای، ػولىطز پػٍّكی ًوًَِ آهماضی  ّای تَؾؼِ حطفِزٌّسُ ایي اؾت وِ تیي هْاضت اؾتفازُ قس. ًتایذ اضایِ قسُ ًكاى

ِ   هٌظَض همایؿمِ هْماضت  زاضی ٍرَز ًساضز.   تِّا اذتالف هؼٌیهَضز هغالؼِ، تط اؾاؼ رٌؽ آى ای، ّمای تَؾمؼِ حطفم

ٍیت ًی اؾتفازُ قس. ًتایذ اضایِ قسُ حاوی اظ آى اؾمت ومِ تمیي    ػولىطز پػٍّكی تطاؾاؼ ٍضؼیت تأّل اظ آظهَى هي

زاض ٍرمَز زاضز. ٍ تمیي ػولىمطز پػٍّكمی ًوًَمِ آهماضی همَضز        ای ٍ ٍضؼیت تأّل ضاتغِ هؼٌیّای تَؾؼِ حطفِهْاضت

ِ ٍت هؼٌیّا تفاهغالؼِ تط اؾاؼ ٍضؼیت تأّل آى ِ   هٌظمَض همایؿمِ هْماضت   زاضی ٍرَز ًساضز. تم ای، ّمای تَؾمؼِ حطفم

ٍیت ًی اؾتفازُ قس. ًتایذ اضایِ قسُ حاوی ّای هغالؼاتی آظهَى هيػولىطز پػٍّكی تطاؾاؼ هتغیط اؾتفازُ اظ  فطنت

اؾاؼ هتغیط اؾمتفازُ اظ  ای ٍ ػولىطز پػٍّكی ًوًَِ آهاضی هَضز هغالؼِ تط ّای تَؾؼِ حطفِاظ آى اؾت وِ تیي هْاضت

ِ   هٌظمَض همایؿمِ هْماضت   زاضی اظ لحاػ آهاضی ٍرَز ًساضز. تِّای هغالؼاتی تفاٍت هؼٌیفطنت ای ٍ ّمای تَؾمؼِ حطفم

اؾتفازُ قس. ًتایذ اضایمِ قمسُ    t ػولىطز پػٍّكی تطاؾاؼ زاًكگاُ هحل اذص هسضن تحهیلی )آذطیي همغغ( اظ آظهَى 

ای ٍ ػولىطز پػٍّكی ًوًَِ آهاضی همَضز هغالؼمِ تمط اؾماؼ هتغیمط      ی تَؾؼِ حطفِّاحاوی اظ آى اؾت وِ تیي هْاضت

 ًتایذ پػٍّف زاضی اظ لحاػ آهاضی ٍرَز ًساضز وِ تا زاًكگاُ هحل اذص هسضن تحهیلی )آذطیي همغغ( تفاٍت هؼٌی

 

                                                           
1
.  Mann-Whithney 
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ٍ  1یذ پمػٍّف تاؾماضاى  هغاتمت زاقتِ ٍلی تما ًتما   ]7[پؿٌس ٍ قاُ ]15[، ًیاظآشضی ٍ ّوىاضاى]13[هحوسی ٍ ّوىاضاى

ای تا ػولىطز پػٍّكمی ًوًَمِ   ّای تَؾؼِ حطفِهٌظَض تطضؾی ضاتغِ تیي اتؼاز هْاضتتِ ذَاًی ًساضز. ّن، ]17[ّوىاضاى

تطتیة ای ٍ ػولىطز پػٍّكی تِّای تَؾؼِ حطفِگیطی اتؼاز هْاضتآهاضی هَضز هغالؼِ تا تَرِ تِ ایي ًَع همیاؼ اًساظُ

 .(4وثؿتگی پیطؾَى اؾتفازُ قس)رسٍلتاقس، اظ ضطیة ّای ٍ ًؿثی هیفانلِ

 

 ای با عملکرد پژيَشی پاسخگًیانَای تًسعٍ حرفٍرابطٍ بیه ابعاد مُارت -4جذيل

 
  درصذ1داری در سطح ** معىی                  

 

ؾممغ  یممه  زاضی زضزٌّممسُ ایممي اؾممت وممِ ضاتغممِ هخثممت ٍ هؼٌممی   ًكمماى4ًتممایذ اضایممِ قممسُ زض رممسٍل            

ِ   زضنس تیي هْاضت ای ، یؼٌمی ػاهمل ًْمازی، ػاهمل همسیطیتی، ػاهمل فمطزی ٍ ػاهمل ارتوماػی تما           ّمای تَؾمؼِ حطفم

تممَاى اظْمماض وممطز وممِ تمما زضنممس هممی99ػولىممطز پػٍّكممی ًوًَممِ آهمماضی هممَضز هغالؼممِ ٍرممَز زاضز. تمما اعویٌمماى  

ّمما ًیممع ؼممِ، ػولىممطز پػٍّكممی آىای زض تممیي اػضممای ّیممأت ػلوممی هممَضز هغالّممای تَؾممؼِ حطفممِافممعایف هْمماضت

 یاتس ٍ تطػىؽ.افعایف هی

 گیطی ًتیزِ

ِ زٌّسُ ایي اؾت وِ هیعاى ضطیة ّوثؿتگی تیي هْاضتًكاى پػٍّف، ذیًتا            ای تما ػولىمطز   ّای تَؾؼِ حطفم

ّمای تَؾمؼِ   اضتگط اضتثاط هخثت ٍ هؼٌمازاض تماال تمیي هْم    تاقس وِ تیاىهی 511/0پػٍّكی ًوًَِ آهاضی هَضز هغالؼِ، 

ّما اؾمت.   ای اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ ػلَم وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی همَضز هغالؼمِ تما ػولىمطز پػٍّكمی آى     حطفِ

ای اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ هَضز هغالؼِ، ػولىطز ّای تَؾؼِ حطفِتَاى اظْاض وطز وِ تا افعایف هْاضتتٌاتطایي، هی

 یاتس.ّا ًیع افعایف هیپػٍّكی آى

ِ  ّای تحمیك حاوی اظ آى اؾت وِ زض ّطم تَظیغ اػضای ّیأت ػلوی تؼساز اؾتازیاضاى تیفافتِی ّمای  تط اظ ؾمایط هطتثم

ّای ٍظاضت ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍضی گط ؾیاؾتّا، تیاىتط زاًكىسُػلوی اؾت. رَاى تَزى اػضای ّیأت ػلوی زض تیف

ّمای اذیمط اظ   صب اػضای ّیأت ػلوی تا هسضن زوتطی زض ؾمال تِ ؾوت اضتمای اػضای ّیأت ػلوی تا هطتثِ هطتی ٍ ر

تاقس. وِ ایي اضتما تایس تِ همَاظات افمعایف ؾمغ     زالیل انلی افعایف قواض اػضای ّیأت ػلوی تا هطتثِ اؾتازیاضی هی

ٍ ایمي اهمط    زضنس اظ اػضای ّیأت ػلوی هَضز هغالؼِ هطز 7/82وِ ای ٍ ... تاقس. تا تَرِ تِ ایيّای تَؾؼِ حطفِهْاضت

 زضنس(، زض ًوًَِ هَضز هغالؼِ  3/17حاوی اظ غالة تَزى اػضای ّیأت ػلوی هطز ًؿثت تِ اػضای ّیأت ػلوی ظى)

 
                                                           
1
 . Basaran 



 

http://qaus.sharif.ir 

 شگاهیهای داوايلیه کىفراوس ملی ارزیابی کیفیت در وظام

 3131ماه اردیبهشت  -صىعتی شریف داوشگاه  - تهران

 شماره مقاله

1106 – QAUS 
 

1تَزُ اؾت ًوًَِ آهاضی ضا والً یه گطٍُ زض ًظطگطفتین وِ تا تحمیك هؿتط
هغاتمت ًساضز. ٍلی تا ًتایذ  ]18[2َى، ت]25[

ٍ ]14[پػٍّف ًظمطی ٍ ّوىماضاى   3ّوىماضاى  ، وَضتلیمه 
4، یَؾماً  ٍ ّوىماضاى  ]23[

5، چمي ٍ ّوىماضاى  ]29[
]20[  ٍ

ّمای تَؾمؼِ   ومِ ػاهمل رٌؿمیت زض هْماضت    زض حمالی  ذَاًی زاضز. ّن ]4[، حزاظی ٍ ضؾتوی  ]12[احوسیػٌسلیة ٍ 

 قَز.ّای لاتل تحج للوساز هیای یىی اظ هؤلفِحطفِ

زض  ػولىطز پػٍّكی،ظهیٌِ زض  هغلَب اػضای ّیأت ػلویتا تَرِ تِ قىاف هَرَز هیاى ٍضؼیت هَرَز ٍ              

ّا گٌزاًسُ ًكسُ ّا زض تطًاهِ آى زض ػول تطًاهِ هسًٍی تطای آهَظـ ایي هْاضتّوچٌیي لطاض ًساضز ٍ  زضذَضیرایگاُ 

 تیقَز تمَ هی تَنیِ ٌِ،یظه يیای زض ا تط تِ ذهَل هغالؼات هساذلِ اًزام هغالؼات تیف كٌْازیضوي پ لصااؾت. 

هٌس  ضیعی قسُ ٍ ّسف تِ نَضت تطًاهِ هٌظَض اضتمای ػولىطز پػٍّكی اػضای ّیأت ػلویِتای ّای تَؾؼِ حطفِهْاضت

 .طزیلطاض گزض تاظُ ظهاًی لثل اظ ذسهت ٍ زض ضوي ذسهت   ،نَضت ّسفوٌسی تِزٍضُ آهَظق ایٍ  یزض لالة ٍاحس زضؾ
 

 هٌاتغ ٍ هطارغ

 

ضیمعی زض  اػضای ّیأت ػلوی زاًف آهَذتِ ذاضد اظ وكَض زض ایطاى. فهلٌاهِ پػٍّف ٍ تطًاهِآضاؾتِ، حویسضضا. ضضایت قغلی  ]1[

 .97-125.نفحات 1383، 2ٍ  1،ـ.9آهَظـ ػالی، ؾال

ٍضی پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی )هغالؼِ پطزیؽ وكماٍضظی ٍ هٌماتغ   تْطٍاى، غالِ. تطضؾی ػَاهل فطزی ٍ ؾاظهاًی هؤحط زض تْطُ]2[

ًاهِ واضقٌاؾی اضقس، زاًكىسُ التهاز ٍ تَؾؼِ وكاٍضظی، ْطاى ٍ زاًكىسُ وكاٍضظی زاًكگاُ تطتیت هسضؼ(. پایاىعثیؼی زاًكگاُ ت

 .1386پطزیؽ وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی زاًكگاُ تْطاى.

 ّای انلی هؤحط تط ویفیت تسضیؽ اػضای ّیأت ػلومی زض آهمَظـ ػمالی وكماٍضظی ٍ عطاحمی     تطازضاى، هحوس. قٌاؾایی هؤلفِ]3[

ؾاظٍواض هٌاؾة اضظقیاتی آى. ضؾالِ زوتطی، زاًكىسُ التهاز ٍ تَؾؼِ وكاٍضظی، پطزیؽ وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی زاًكگاُ تْمطاى.  

1385. 

ای اػضای ّیأت ػلوی زاًكگاُ تْطاى، گطٍُ ّای تَؾؼِ حطفِحزاظی، یَؾف. ضؾتوی، فطحٌاظ. گعاضـ عطح تحمیك تثییي هؤلفِ]4[

 .1387، تطٍیذ ٍ آهَظـ وكاٍضظی

ای اػضای ّیأت ػلوی وكاٍضظی،هزلِ تحمیممات ٍ  ّای تأحیطگصاض تط تَؾؼِ حطفِحزاظی، یَؾف. ضؾتوی، فطحٌاظ. تطضؾی هؤلفِ]5[

 .347-358، نفحات 1389، ؾال 3تَؾؼِ وكاٍضظی ایطاى.  زاًكگاُ تْطاى، قواضُ 

 .1388،  246-223ضات زاًكگاُ تْطاى. چاج اٍل. نفحاتای هؼلواى. اًتكاحزاظی، یَؾف ٍ ّوىاضاى. ضٍیىطزّای تَؾؼِ حطفِ ]6[

ای هطتیاى وكاٍضظی هطاومع آهمَظـ ٍظاضت رْماز وكماٍضظی ٍ تمأحیط آى زض      ّای تَؾؼِ حطفِپؿٌس، هحوسضضا. تؼییي هؤلفِقاُ]7[

ًفط(، تْمطاى،  تَاًوٌسی هطتیاى، ضؾالِ زوتطی زض ضقتِ آهَظـ وكاٍضظی)تِ ضاٌّوایی زوتمط یَؾمف حزماظی ٍ زوتمط احومس ضضمَا      

 .1385زاًكگاُ تْطاى، 

قطیفیاى، فطیسٍى. تطضؾی ٍ تثییي ًكاًگطّای تسضیؽ احمطترف زض هؤؾؿمات آهمَظـ ػمالی ٍ هیمعاى تحممك آى زض زاًكمگاُ        ]8 [

 .1384قٌاؾی ٍ ػلَم تطتیتی زاًكگاُ انفْاى.ًاهِ واضقٌاؾی اضقس، زاًكىسُ ضٍاىانفْاى. پایاى

ّای وكماٍضظی ایمطاى ٍ عطاحمی همسلی تمطای      حط تطػولىطز پػٍّكی اػضای ّیأت ػلوی زاًكىسُقوؽ، ػلی. ٍاواٍی ػَاهل هؤ]9[

 .1387تْثَز آى. ضؾالِ زوتطی، زاًكىسُ التهاز ٍ تَؾؼِ وكاٍضظی، پطزیؽ وكاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی زاًكگاُ تْطاى. 
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ّمای آهَظقمی زاًكمگاّی:    ی تط ػولىطز آهَظقی گمطٍُ ػعتی، هیتطا. ٍ ًازضی، اتَالماؾن. تأحیط ؾاظ ٍواضّای ترهیم هٌاتغ هال]10[
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، هحوستمی. ٍ ػوَیی، فتاًِ. تطضؾی هیعاى واضآهسی اؾاتیس زاًكگاُ آظازاؾالهی زض هسیطیت ومالؼ  ًیاظ آشضی، ویَهطث.، هساح]15[
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