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  ي کشًر صىعت بخش با اصفُان صىعتی داوشگاٌ آمًزشی َایَمکاری بررسی

َاَمکاری ایه کارآمذی بُبًد بر مًثر عًامل  
 

 ی روستبیی دانشگبه صنعتی اصفهبندکتر امیرمظفر امینی، استبدیبر گروه توسعه
Email: aamini@cc.iut.ac.ir                                                                                                                             

 ریسی روستبیی دانشگبه خوارزمی تهرانپرستو دارویی، دانشجوی دکتری جغرافیب و برنبمه  

Email: parastoodarouei@yahoo.com 

 

 :چكيذٌ

 لبثل ثرف ٍ آیسهی حؿبة ثِ ؾطهبیِ تطیيهْن تَؾؼِ، ّبیًظطیِ زض آى پطزاظـ ٍ یاًؿبً هٌبثغ اهطٍظ

 زض انلی هحَض اگط قهثی. ّبؾتزاًكگبُ اذتیبض زض ووی، ٍ ویفی ثُؼس زٍ زض ؾطهبیِ، ایي اظ تَخْی

 ثرف ؾِ ًیبظّبی ثب هتٌبؾت ٍ قَز گطفتِ ًظط زض هترهم اًؿبًیًیطٍی تطثیت تَؾؼِ، ّبیثطًبهِ

 هٌبثغ تطیيپطاضظـ اظ یىی ػٌَاى ثِ ّبزاًكگبُ وِ پصیطفت ثبیس قَز، هحمك هْن ایي وكَض، تهبزیال

 یه هبحهل وِ حبضط، ًَقتبض. زاضًس ػْسُثِ تَؾؼِ ّبیثطًبهِ تحمك زض ایٍیػُ ًمف وكَضی، ّط زض

 وكَض نٌؼتی ّبیزاًكگبُ آهَظقی ّبیّوىبضی ثطضؾی ّسف ثب اؾت، پیوبیكی ًَع اظ هیساًی پػٍّف

 اّساف ثِ حهَل ضاؾتبی زض ّبّوىبضی ایي وبضآهسی ثْجَز ثط هَثط ػَاهل اضظیبثی ٍ نٌؼت ثرف ثب

 نٌؼتی زاًكگبُ ػلوی ّیئت ػضَ 70 اظ ػلوی ًظطؾٌدی یه عی زض. اؾت قسُ اًدبم هلی، یتَؾؼِ

 ّبیزازُ انفْبى، يآّ شٍة ٍ فَالزهجبضوِ نٌؼتی هدتوغ زٍ وبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى اظ ًفط 70 ٍ انفْبى

 وِ ایؾبذتِ هحمك پطؾكٌبهِ عطیك اظ اعالػبت ایي گطزآٍضی. قس گطزآٍضی پػٍّف ًیبظ هَضز هیساًی

 گطفت، لطاض تأییس هَضز وطًٍجبخآلفبی ٍ KMOضطایت هحبؾجِ ٍ آظهَى پیف اًدبم ثب آى پبیبیی ٍ ضٍایی

 هیبًگیي، تؼییي فطاٍاًی، تَظیغ چَى بضیآه ّبیآظهَى اظ هیساًی ّبیزازُ تحلیل ثطای. پصیطفت نَضت

 زٍ ّط زیسگبُ اظ وِ زّسهی ًكبى پػٍّف زؾتبٍضزّبی. قس اؾتفبزُ چٌسگبًِ ضگطؾیَى ٍ تی آظهَى

 -ؾبظهبًی تىٌیىی، -ػلوی ثُؼس ؾِ ّط زض ّبزاًكگبُ تَؾظ قسُ اضائِ ّبیآهَظـ آهبضی، یخبهؼِ گطٍُ

. اؾت ًجَزُ نٌؼت ثرف ًیبظّبی ثِ گَیی پبؾد ثطای تظبضاً هَضز ؾغح زض ای،حطفِ -فٌی ٍ هسیطیتی

 افعایف ثطای ّبزاًكگبُ تَؾظ قسُ اضائِ هؼبزل ضؾوی ّبیآهَظـ ثِ وكَض فؼلی ًیبظ هیعاى ّوچٌیي

 ٍ وبضزاًی همغغ زٍ زض زاًكگبُ، ػلوی ّیئت اػضبی زیسگبُ اظ نٌؼت زض قبغل اًؿبًی ًیطٍی وبضآهسی

 ؾغح زض زوتطی همغغ ثطای ٍ هتَؾظ ؾغح زض اضقسوبضقٌبؾی همغغ یثطا ظیبز، ؾغح زض وبضقٌبؾی

 اظ ًَع ایي ثِ ًیبظ هیعاى نٌؼت ثرف هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى زیسگبُ اظ لیىي اؾت، قسُ ؾٌدیسُ ون

 همغغ ثطای ٍ ظیبز ؾغح زض اضقسوبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی ٍ وبضزاًی همغغ ؾِ ّط ثطای ّب،آهَظـ

 قسُ اضائِ هست وَتبُ ّبیآهَظـ ثِ وكَض ًیبظ هیعاى ّوچٌیي. سثبقهیهتَؾظ  ؾغح زض زوتطی

 ٍ وبضقٌبؾی ٍ وبضزاًی هساضن زاضًسگبى ثطای آهبضی، یخبهؼِ گطٍُ زٍ ّط زیسگبُ اظ ّبزاًكگبُ تَؾظ

. زاضز لطاض هتَؾظ ؾغح زض زوتطی هسضن زاضًسگبى ثطای ٍ ثَزُ ظیبز ؾغح زض اضقس، وبضقٌبؾی

 ػَاهل تطیيهْن ػلوی، ّیئت اػضبی ًظط اظ وِ زّسهی ًكبى یيّوچٌ پػٍّف زؾتبٍضزّبی

 زض هتَلی ٍاحسّبی ًبوبضآهسی" زاًكگبُ، ٍ نٌؼت ثیي ثْیٌِ آهَظقی اضتجبط ایدبز زض هحسٍزوٌٌسُ

 اضتجبط ایدبز ثطای زاًكگبُ زض هتَلی ٍاحسّبی ًبوبضآهسی" ،"زاًكگبُ ثب اضتجبط ایدبز ثطای نٌؼت ثرف

 ّبیضاثغِ زاقتي ثِ العام" ٍ "نٌؼت ثرف زض هَخَز پبگیط ٍ زؾت ّبیٍوطاؾیثط" ،"نٌؼت ثرف ثب
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-زؾتگبُ ػولىطزی ضؼف اظ ًبقی ضا هحسٍزوٌٌسُ ػَاهل ایي ٍخَز ٍ ثبقسهی "نٌؼت ثرف ثب ذبل

 .اًسوطزُ للوساز زاًكگبُ ٍ نٌؼت ثرف زٍ زض هؿئَل ّبی

 

 کلمبت کليذی

 .نٌؼتی ّبیزاًكگبُ اًؿبًی، ًیطٍی آهَظـ ،آهَظقی ًیبظؾٌدی زاًكگبُ، ٍ نٌؼت اضتجبط
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 مقذمٍ. 1

ایي ثبٍض زض شّي وٌدىبٍ اًؿبى اؾت وِ تحمك  هَیسثطضؾی تبضید خَاهغ ثكطی ٍ اضظیبثی تحَالت اختوبػی 

ّبی قه ًیطٍی اًؿبًی ٍ وبضوطزّبی آى زض ثطًبهِتَؾؼِ اًؿبًی ًبقسًی اؾت ٍ ثی ی هلی ثسٍى زؾتیبثی ثِتَؾؼِ

ثؿظ ووی ٍ ویفی آهَظـ ٍ پػٍّف ضا علت وطزُ، ایدبز  ،زاضز. تَؾؼِ ًیطٍی اًؿبًیثسیل ٍ ثیكی هحَضی تَؾؼِ ًم

ّبی هَضز ًیبظ ًیع وِ زض ػیي ؾبزگی ّبی هٌبؾت ثب ػطنِچٌیي اًدبم پػٍّفّبی همتضی زض ًیطٍی اًؿبًی ٍ ّنآهَظُ

  .[6]وٌسهی علتّبی زلیمی ضا گصاضیٍ ؾیبؾتّب ضیعیّبی ثؿیبض ثبالیی ثطذَضزاض اؾت، ثطًبهِاظ پیچیسگی

ك ٍ پػٍّف ّبی ػلوی اؾت وِ ثب تحمیاًس وِ فٌبٍضی، حبنل آگبّیوكَضّبی هتىی ثط نبزضات پصیطفتِزض

 ّب، هطوع پطزاظـ ٍ تَؾؼِوٌس. زاًكگبُیبثس ٍ وبضثطزی اختوبػی پیسا هیّبی آى تدلی هیخبهؼِ ٍ فؼبلیتظازُ قسُ، زض 

ّب ّبی تَلیسی زض هطاوع تحمیمبتی ٍ پػٍّكىسُؾیؿتنّبی ػلوی ٍ زاًف فٌی ثِاًس ٍ تجسیل زاًؿتِػلوی ّبیآگبّی

ضؾس. اظ وبضگیطی ایي ؾیؿتن ًیع ثطای ذسهت ثِ افطاز خبهؼِ، زض هطاوع نٌؼتی ثِ ػطنِ ظَْض هیاؾتمطاض یبفتِ ٍ ثِ

ًیبظّبی هتمبثل ّب، تجسیل ثِػت ثركیسى ثِ آى زض ثطًبهِضٍؾت وِ اضتجبط زاًكگبُ ثب نٌؼت ٍ ًمف زٍلت ثطای ؾطایي

 .[2]تاؾقسُ 

ػٌَاى وبًًَی خْت ّبی التهبزی ٍ زاًكگبُ ثِّبی ػوسُ ٍ تأثیطگصاض زض فؼبلیتػٌَاى یىی اظ ثرفنٌؼت ثِ

 ػلن، ٍ نٌؼت ثِ ػٌَاى هْسزاًكگبُ ثِ وٌٌس.ّبی ػلوی، ًمكی هَثط زض ایي هیبى ایفب هیًكط ٍ وبضثطزی ًوَزى یبفتِ

ّب زض ی اضتجبط آىی ػول، زٍ ثبل پطٍاظ زض ضاؾتبی تَؾؼِ ّوِ خبًجِ ٍ پبیساض ثَزُ، ًَع، هیعاى ٍ ًحَُػٌَاى ػطنِ

 ثِ هؼٌی اؾتفبزُ ػولی اظ زاًف ثَزُ،ایي اضتجبط ثِ ّبی تَؾؼِ ضا تؼییي وٌس.تَاًس زضخِ هَفمیت ثطًبهِثلٌسهست هی

ّبی ّوىبضی ًیع زاًكگبُ ضا ثِ هغع هتفىط نٌؼت هٌسی اظ ایي ظهیٌِثْطُاًدبهس. بهؼِ هیخبضی قسى ػلن زض قبّطي خ

 .[5]زدؾبٍ نٌؼت ضا ثِ زاًكگبّی وبضثطزی ثسل هی

-وِ اضتجبط ٍ ّوىبضی ثیي نٌؼت ٍ زاًكگبُ زض وكَضّبی تَؾؼِ یبفتِ پكتَاًِ اؾتهغبلؼبت گًَبگَى هَیس آى

ّب ٍ هطاوع تحمیمبتی ایي وكَضّب آغبظ قسُ اؾت. زض ٍالغ تحَالت نٌؼتی اظ زاًكگبُ ٍ وبضآهس زاقتِ، ای ثؿیبض لَی 

اًس، هَضَػی وِ زض اغلت وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ػْسُ زاقتًِمكی پیكگبم زض تَؾؼِ وكَضّبی نٌؼتی ثِ ّب زاًكگبُ

خبهؼِ زضگیط هكىالت ثؿیبضی ثطای  زلیل ًبؾبظگبضی زض اّساف، ایي زٍ لغت وبضؾبظثِ چٌساى خبیی اظ اِػطاة ًیبفتِ

ی فٌبٍضی ضًٍسی تط ثبقس تَؾؼِّطچِ ایي اضتجبط ضؼیفاًس. خبی قىی ًیؿت وِ ّبی ذَز قسُگطایی فؼبلیتّن

ثطزاضی ًبهغلَة اظ هٌبثغ عجیؼی، اتالف ؾبظ وبؾتی ٍ ٍاثؿتگی نٌؼت، ثْطُذَز گطفتِ، زض ًْبیت ؾجتوٌستط ثِ

ّبی اختوبػی ٍ التهبزی فطاٍاى ٍضؼیتی چیعی خع چبلف یط آى ذَاّس قس. ػبلجت چٌیي ّبی اختوبػی ٍ ًظبؾطهبیِ

 .[4]ؾت، ًرَاّس ثَزوِ ثیىبضی ًوَز ثبضظی اظ آى ا

ای وِ زض اٍلی ترههی وطزى ػلَم ػٌَاى هدوَػًِبپصیط ثیي زاًكگبُ ٍ نٌؼت ثِاضتجبط زٍخبًجِ ٍ تفىیه

اظ عطیك آى ضقس ٍ تَؾؼِ پیسا وطزُ، ذَز هَخجبت تَؾؼِ ٍ پَیبیی  ّبی هرتلف ػلویهرتلف هحمك قسُ ٍ ظهیٌِ

، تٌْب زض نَضت تؼبهل پبیساض ثیي ایي زٍ ًْبز، تَؾؼِ نٌؼتی ٍ هتؼبلت [8]تط زٍهی ضا زض خبهؼِ فطاّن وطزُّطچِ ثیف

خولِ اّساف ػوسُ ٍضی اظ آى تَؾؼِ التهبزی ٍ اختوبػی ضا ثبیس هٌتظط ثَز. اًضجبط خوؼی، ّوىبضی ٍ افعایف ثْطُ

 .[7]آیٌسحؿبة هیتؼبهل ثیي زاًكگبُ ٍ نٌؼت ثِ

اًس، اظ زل نٌؼت ثیطٍى ًیبهسُی وكَض هب ّبوطزُ تحهیلای اظ پػٍّكگطاى ثط ایي اػتمبزًس وِ چَى پبضُ

اعالػبت تط وؿبًی ّؿتٌس وِ اظ نٌؼت پطزاظًس ثیفهی ّب ّن وِ ثِ پػٍّفثبقٌس ٍ اؾتبزاى زاًكگبُوبضآظهَزُ ًوی

ّب ّؿتٌس ّویي وِ ی زاًكگبُآهَذتِّن وِ زاًف اًسضوبضاى انلی نٌؼت وكَضهبى چٌیي اوثط زؾتووی زاضًس. ّن

ّط ضٍی، هسافغ ّط پٌساضًس. ثِتدطثِ هیضؾٌس ثب زاًكگبُ ثیگبًِ قسُ، زاًكگبُ ضا زض اهَض نٌؼتی ونهؿئَلیتی هیثِ

جبط زاًكگبُ ثب نٌؼت هحسٍز اؾت ٍ ًجَز یه اضتجبط هٌؿدن، ثسٍى ّیچ قىی اؾتساللی وِ ثبقین ثبیس ثپصیطین وِ اضت

  .[4]ٍ[3]تىٌَلَغی ذبضخی تساٍم ذَاّس ثركیسوبّف تحمیك ٍ ًَآٍضی زض نٌؼت اًدبهیسُ، اتىبی ایي ثرف ضا ثِثِ
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 ایي تمطاضاؾ ٍ عطاحی ثب وِ زضیبفت تَاىهیآهَظـ،  ویفیت هسیطیت ّبیهسل ػولىطز ٍ هحتَا ثط هطٍضی ثب

 اظ یىی هثبل ػٌَاى ثِ .وطز غلجِ فَق ّبیچبلف اظ ثطذی ثط تَاىهی وكَض ػبلی آهَظـ ًظبم ٍ ّبُزاًكگب زض ّبلهس

 هكرم ضا ػولىطز انلی ّبییگیطخْت وِ اؾت ؾبظهبى اّساف ٍ هأهَضیت تسٍیي فطاگیط ویفیت ّبیهسل اضوبى

 ٍ ًیبظّب ثطضؾی ٍ پیطاهَى هحیظ اظ زلیك قٌبذت ثب زاًكگبُ اىهسیط ٍ ضّجطاى اؾت الظمهٌظَض ثسیي. وٌسهی

 ّبزاًكگبُ اؾت الظم ضاؾتب ایي زض .وٌٌس السام ثیبًیِ ایي تٌظین ثِ ًؿجت خبهؼِ هرتلف بیّثرف اًتظبضات

 شیٌفؼبى هكبضوت یظهیٌِ ّبآى وطزى هسآوبض ضوي تب ًوبیٌس هٌْسؾیثبظ ضا ذَز پػٍّكی ٍ آهَظقی یٌسّبیآفط

 ذسهبت وٌٌسگبىزضیبفت چَى تطتیتثسیي .وٌٌس فطاّن پػٍّكی ٍ آهَظقی ّبیضیعیثطًبهِ زض ضا ػبلی آهَظـ

 ٍ ّبتَاًوٌسی اظ ًیع آهَذتگبىزاًف ًتیدِ زض وٌٌس،هی ایفب ًمف ّبضیعیثطًبهِ ایي زض ّبزاًكگبُ پػٍّكی ٍ آهَظقی

 .یبثسهی افعایف خبهؼِ زض ّبآى اثطثركی ٍ وبضایی ثبلغجغ ٍ ضقسُثطذَضزا ّبآى اًتظبض لبثل ٍ ًیبظ هَضز ّبیلبثلیت

 ّبیظهیٌِ عجیؼتبً ،ّؿتٌس ثطذَضزاض فطیٌیآوبض ثطای ثیكتطی ّبیظطفیت اظ آهَذتگبى زاًف وِ آًدب اظ چٌیيّن

 تسٍیي زض وبضوٌبى ٍ ػلوی تئّی اػضبی چَى زیگطعطف اظ .قَزهی فطاّن قغلی ّبیفطنت زض ّبآى ثیكتط خصة

-هی تَؾؼِ زاًكگبُ اّساف پیكجطز زض آًبى هكبضوت ّبیظهیٌِ ثٌبثطایي وٌٌس،هی ایفب ًمف زاًكگبُ اّساف ٍ هأهَضیت

 یبزگیطی ٍ ًَآٍضی ثِ وبضوٌبى زاًكگبُ، ػولىطز ثْجَز ٍ زاًكگبُ ّبیآضهبى تحمك زض هؤثطتط هكبضوت ثطای .یبثس

-هی گؿتطـ پػٍّكی ٍ آهَظقی یٌسّبیآفط هسیطیت زض آًبى هْبضت ٍ زاًف عطیك ایي اظ ٍ قًَسهی تكَیك هؿتوط

 وٌسهی فطاّن ًیبظّب، ایي ثب ّوؿَ ضا، آهَظقی ّبیثطًبهِ زض ثبظًگطی یظهیٌِخبهؼِ،  ًیبظّبی ثِ زاًكگبُ تَخِ .یبثس

ی آهَظقی ّبّوىبضیویفیت اؾت،  حبنل عطحی پػٍّكی اظ ًَع هیساًیزض ًَقتبض حبضط وِ  زض ّویي ضاؾتب، [1].

هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت. اظ زیسگبُ انحبة زاًكگبُ ٍ نٌؼت، زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ثب ثرف نٌؼت وكَض 

زض همبعغ هرتلف ٍ زض ؾِ تَؾظ زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى قسُ ّبی اضائِوبضآهسی آهَظـزض ًرؿتیي گبم، هٌظَض، ثسیي

گَیی ثِ ًیبظّبی ثرف نٌؼت زض ضاؾتبی پبؾد "ایحطفِ -فٌی"ٍ  "هسیطیتی -ؾبظهبًی "، "ترههی -ػلوی "ثؼس 

هٌظَض وبضآهسی هست ثِّبی وَتبُّبی ضؾوی هؼبزل ٍ آهَظـآهَظـثطضؾی اّویت ، ؾپؽ ثِگطفتِهَضز اضظیبثی لطاض 

 ّبیزض ًْبیت ًیع زالیل هحسٍزیتًیطٍی اًؿبًی قبغل زض نٌؼت، زض همبعغ چْبضگبًِ ٍ زض اثؼبز هرتلف پطزاذتِ، 

ثسیْی اؾت وِ اضظیبثی ػولىطز  ّب ثب ثرف نٌؼت وكَض، هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ اؾت.زاًكگبُ آهَظقیّبی ّوىبضی

 ٍخِ ّیچ ثِ آى، ثسٍى وِعَضی ثِای ثطذَضزاض ثَزُ، آهَظقی زاًكگبُ ٍ همبیؿِ آى ثب ٍضغ هغلَة، اظ اّویت ٍیػُ

  قس. ًرَاّس فطاّن ػولىطز ثْجَز ّبیتسٍیي ؾیبؾت اهىبى

 ثبقس:لطاض ظیطهیّبیی وِ چبضچَة ًظطی پػٍّف پیطاهَى آى تسٍیي قسُ اؾت، ثِپطؾف

  زض ؾغح ، ٍیػُ زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى زض اثؼبز هرتلف آهَظقیب، ثِتَؾظ زاًكگبّ قسُّبی اضائِ آهَظـآیب

 گَیی ثِ ًیبظّبی ثرف نٌؼت لطاض زاضًس؟هَضز ًیبظ ثطای پبؾد

  ّبی ضؾوی هؼبزل، زض همبعغ هرتلف ی آهبضی پػٍّف، تفبٍتی زض اّویت آهَظـخبهؼِ اظ ًظط زٍ گطٍُآیب

 چْبضگبًِ ٍ زض اثؼبز گًَبگَى آهَظقی، ٍخَز زاضز؟

  هست، زض همبعغ هرتلف ّبی وَتبُی آهبضی پػٍّف، تفبٍتی زض اّویت آهَظـاظ ًظط زٍ گطٍُ خبهؼِآیب

 اضز؟چْبضگبًِ ٍ زض اثؼبز گًَبگَى آهَظقی، ٍخَز ز

 قی ثیي نٌؼت ٍ زاًكگبُ، ثطذبؾتِ اظ ػولىطز آهَظاهل هحسٍزوٌٌسُ زض ایدبز اضتجبط ثْیٌِ َتطی ػآیب هْن

 ّبی هؿئَل زض ایدبز ایي اضتجبط اؾت؟زؾتگبُ

  نٌؼت ٍ زاًكگبُ زض حس اًتظبض اؾت؟ آهَظقیآیب زض هدوَع اضتجبط 

 

 ضىبسی پژيَص. ريش2

ّاب، پػٍّكای   ّبی وبضثطزی ٍ اظ خْت چگًَگی گطزآٍضی زازُلِ پػٍّفاظ ًظط ّسف، پػٍّف اًدبم قسُ اظ خو

ِ  زؾت آهسُ اؾت. عطیك پیوبیكی اظ هیساى تحمیك ثِّبی آى ثِاؾت تَنیفی، وِ زازُ ای، هغبلؼبت اؾاٌبزی ٍ وتبثربًا
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-ًابلیع زازُ ّاب ٍ آ ّبی ؾٌدف، تجییي هَاز ٍ ضٍـهجٌبی تسٍیي ازثیبت، چبضچَة ًظطی، تسٍیي اّساف، ؾبذت قٌبؾِ

ای وِ هتٌبؾت گطؾبذتِی پػٍّفًبهِّبی پػٍّف ثَزُ اؾت. گطزآٍضی اعالػبت هیساًی هَضز ًیبظ ثب اؾتفبزُ اظ پطؾف

ًبهاِ ثاِ   ّبی پطؾفآٍضی گطزیس. گَیِقسُ زض پػٍّف عطاحی قس، خوغّبی تؼطیفثب خبهؼِ آهبضی ٍ هفبّین ٍ قٌبؾِ

ثؿتِ ٍ یب ثبظ ٍ زض ّط ؾِ ؾغح ؾٌدفِ اؾوی، تطتیجی ٍ ًؿجی عطاحی قسُ،  ّبیّبی ثب پبؾدالتضبی هَضَع، زض قىل

ظَض اعویٌبى اظ پبیبیی )لبثلیت اػتوبز( ٍ ضٍایای )اػتجابض(   هٌّبی تطتیجی لطاض گطفت. ثِعیف لیىطت هجٌبی عطح پطؾف

ًبهاِ  ی ثب پبیبیی ضؼیف اظ پطؾاف ّبای ضاٌّوب اًدبم قسُ، گَیًِبهِ ًیع هغبلؼِوبض ضفتِ زض پطؾفّبی ثِهفبّین ٍ گَیِ

ی زٌّاسُ وبض گطفتاِ قاسُ ًكابى   زؾت آهسُ ثطای ول عیف ٍ هفبّین ثِثِ KMOّبی آلفب ٍحصف گطزیس. ضطایت آهبضُ

 (.1)خسٍل قوبضُ ثبقسآٍضی اعالػبت هیساًی پػٍّف هیاػتوبز ٍ اػتجبض ثبالی اثعاض خوغ

 

 ژوهشکبر رفته در پ. میسان پبیبیی و روایی به1جذول

  Sig Bartletts K.M.Oضطیت هفَْم

 0.756 75.361 0.002 0.875 ّبی زاًكگبّیاّویت آهَظـ

 0.793 453.020 0.014 0.796 ّبی ضؾویاّویت آهَظـ

 0.890 69.023 0.036 0.696 هستّبی وَتبُاّویت آهَظـ

 0.863 85.021 0.000 0.856 ّبی ّوىبضیهحسٍزیت

 0.724 97.230 0.032 0.882 نٌؼت ّبی هطثَط ثِهحسٍزیت

 0.764 52.103 0.004 0.741 ّبی هطثَط ثِ زاًكگبُهحسٍزیت

 0.897 58.124 0.000 0.725 ّبی فطزیهحسٍزیت

 

 گيری ي تعييه حجم ومًوٍی آمبری، ريش ومًوٍجبمعٍ  1.2
هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى زٍ  ػلوی زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى، ٍ ّیئت آهبضی پػٍّف ضا زٍ گطٍُ اػضبی یخبهؼِ

اًس. زض گطٍُ اٍل، حدن ًوًَِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى )ضاثغِ هدتوغ شٍة آّي ٍ فَالز هجبضوِ انفْبى تكىیل زازُ

ثسیي  اؾتفبزُ قس. ای ٍ تهبزفیگیطی عجمِی ًوًَِّب اظ قیَُثطای اًتربة ًوًًَِفط ثطآٍضز گطزیس.  70(، تؼساز 1

ًفط ثبلیوبًسُ زض ؾِ  400ی آهبضی وٌبض گصاضزُ قسُ، ًفط اظ اؾتبزاى زضٍؼ ػوَهی اظ ول خبهؼِ 13تطتیت وِ اثتسا 

ّبی ثٌسی قسًس. گطٍُ اٍل اؾتبزاًی وِ زض هطوع اضتجبط ثب نٌؼت زاًكگبُ ٍ یب زفبتط اضتجبط ثب نٌؼت زاًكىسُگطٍُ عجمِ

ی هل اؾتبزاًی وِ ثط اؾبؼ اعالػبت هَخَز ؾبثمِاًس. گطٍُ زٍم قبگبًِ زاًكگبُ هؿئَلیت هسیطیتی زاقتِؾیعزُ

ؾبل ؾبثمِ فؼبلیت  4ٍ گطٍُ ؾَم ًیع هبثمی اػضبی ّیئت ػلوی وِ حسالل  فؼبلیت ثبال زض اهَض پػٍّكی زاقتِ

پػٍّكی زاقتِ ٍ زض زٍ گطٍُ اٍل ٍ زٍم لطاض ًساقتٌس ثبقٌس ضا قبهل گطزیس. پؽ اظ تؿْین ًوًَِ ثِ عجمبت  -آهَظقی

زض ازاهِ، ثِ هٌظَض آگبّی اظ ًظطات هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى ثرف  ّب ثِ نَضت تهبزفی اًدبم گطزیس.، اًتربة ًوًَِهَخَز

ًفط اظ وبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى  70زاًكگبُ،  ػلوی ثب ًظطات اػضبی ّیئت نٌؼت زض اضتجبط ثب هَضَع پػٍّف ٍ همبیؿِ

 ة ٍ ًظطؾٌدی ػلوی ًیع اظ آًبى نَضت گطفت.فَالز هجبضوِ ٍ شٍة آّي انفْبى ثِ نَضت تهبزفی اًترب
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 َبتجسیٍ ي تحليل دادٌ  2.2
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ّبی ّب، اظ ضٍـهتغیطّب ٍ ؾغح ؾٌدف آى ًَعثب تَخِ ثِ اظ پػٍّف،  لّبی حبنهٌظَض تدعیِ ٍ تحلیل زازُثِ

ٍ تحلیل ضگطؾیَى چٌسهتغیطُ اؾتفبزُ  وجؿتtِّ آظهَى اؾتٌجبعی، هبًٌس  تحلیلٍ  خولِ هیبًگیي تَنیفی اظ تحلیل

 تحت ٍیٌسٍظ اًدبم گطفت. 18ی ًؿرِ SPSSافعاض ی هحبؾجبت ثب ووه ًطمقس. ولیِ

 َبی عمليبتی تعریف  3.2
 زض ایي پػٍّف، آهَظـ لبثل تفىیه ثِ اًَاع ظیط اؾت:

 تَاًس تؼطیف قسُ لبًًَی هیّب ٍ عجك ضَاثظ ّبیی اؾت هتٌبؾت ثب ًیبظ ؾبظهبىّبی ضؾوی: آهَظـآهَظـ

 قَز.تَؾظ هَؾؿبت آهَظـ ضؾوی ثطای یه یب چٌس زٍضُ اضایِ قسُ، هٌدط ثِ اذص هسضن )ػوَهبً هؼبزل( هی

 ّب، تَؾظ هَؾؿبت آهَظقی قَز وِ عجك زضذَاؾت ؾبظهبىّبیی گفتِ هیّبی وَتبُ هست: ثِ آهَظـآهَظـ

 قَز. هٌدط ثِ هسضن ضؾوی ًویهست ترههی اضایِ قسُ، ّبی وَتبُزض لبلت زٍضُ

ٍ  ی ػلویی آهَظقی ًِ تٌْب ثبیس هربعجبًف ضا زض یه ظهیٌِّط زٍضُ، "تَاًوٌسؾبظی"چٌیي ثب ّسف ّن

ٍ  ی ؾبظهبًیترههی ثطؾبًس وِ ضطٍضت زاضز اظ زٍ خٌجِاای اظ آگبّی ػلویقسُترههی هكرم، ثِ زضخبت تؼطیف

ّب فطاّن ؾبظز. اظًظط ایي ّبی اختوبػی تَؾظ آىّبی الظم ضا ثطای ایفبی ًمفسیای ًیع تَاًوٌحطفٍِ  هسیطیتی ٍ فٌی

   قطح ظیط اؾت:ٍ یب ظهیٌِ آهَظقی، ثِ ثؼسآهَظـ زاضای ؾِ ّط ًَع پػٍّف، 

 ّبیی اؾت وِ هتمبضیبى ضا زض یىی اظ ؾغَح ضؾوی ٍ لبًًَی، وبضزاًی، ترههی: آهَظـ-ّبی ػلویآهَظـ

اضقس ٍ زوتطی، زض یه ضقتِ ػلوی، ٍ ػوَهبً ثب یه ترهم ػوَهی یب ٍیػُ، ثِ ؾغح وبضقٌبؾی، وبضقٌبؾی

 ؾبظز.ای اظ تَاًوٌسی ًبیل هیقسُتؼطیف

 قَز ٍ ترههی اضایِ هیاّبی ػلویّبیی اؾت وِ زض چبضچَة آهَظـهسیطیتی: آهَظـ-ّبی ؾبظهبًیآهَظـ

قبى زض تؼبهل ثب هحیظ، اًؿبى ٍ ّبی ؾبظهبًیتط ًمفثطای تَاًوٌسؾبذتي هربعجبى زض ایفبی ّطچِ ثیف

 قَز.اهىبًبت زض ًظط گطفتِ هی

 قَز ٍ ّسف ترههی اضایِ هیاّبی ػلویّبیی اؾت وِ زض چبضچَة آهَظـای: آهَظـحطفِاّبی فٌیآهَظـ

ًظطی  ّبیؾبظی زاًفّب زض اخطا ٍ پیبزُّبی ػولی آىآى تَاًوٌسؾبذتي هربعجبى اظ عطیك اضتمبی هْبضت

 آهَذتِ قسُ اؾت.

 

 . وتبیج ي بحث3

 ی ومًوٍسيمبی جبمعٍ  1.3

ٍ  7/95 یاب  ًفاط  67 اػضبی ّیئات ػلوای،  ًفط  70هیبى اظ زض گطٍُ اٍل، ًتبیح ًكبى زاز وِ    3 تٌْاب  زضناس هاطز 

اضای ز ،زضناس  3/94، ایاي گاطٍُ  ض چٌایي ز ّان  .ثبقسهی ؾبل 49، گطٍُایي هیبًگیي ؾٌی . ٌسثبقهیظى  ،زضنس3/4،ًفط

هیبًگیي ؾبثمِ ذسهت  زضنس زاضای هسضن لیؿبًؽ ّؿتٌس.4/1 لیؿبًؽ ٍزضنس زاضای هسضن فَق3/4 ٍ هسضن زوتطی

 ؾابل ثاَزُ اؾات.    36ؾبل ٍ  3تطتیت ثطاثط ثب تطیي ؾبثمِ ذسهت، ثِتطیي ٍ ثیف. وناؾتؾبل 19زض زاًكگبُ، ایي افطاز 

زلیل هؿَلیت ذسهتی ٍی زض ؾبل زض زاًكگبُ زاضز ثِ 4تط اظ ون ًفطی وِ ؾبثمِ ذسهتشوط اؾت وِ اًتربة یهالظم ثِ

 ّب ثَزُ اؾت.پؿت هسیطیت اضتجبط ثب نٌؼت یىی اظ زاًكىسُ

 42ّاب،  اًاس. هیابًگیي ؾاٌی آى   زض گطٍُ زٍم، ّوگی هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى ثرف نٌؼت، ضا هطزاى تكىلیل زازُ

 ثبقاٌس. زضنس آًابى، زاضای هاسضن لیؿابًؽ های    6/84لیؿبًؽ ٍ زضنس ایي افطاز، زاضای هسضن فَق4/15ثبقس. ؾبل هی

تفىیه زاًكىسُ هحل ذسهت، ٍ هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى ثرف ناٌؼت، ثاط   ثِ اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ،تَظیغ فطاٍاًی 

 .(2)خسٍل قوبضُ  اؾتقسُ زُ ًكبى زا خسٍل ظیطزض ی تحهیلی آًبى حؿت ضقتِ

 

 ی تحصیلیو رشتهتفکیک دانشکذه محل خذمت . دو گروه نمونه آمبری پژوهش به2جذول
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اػضبی 

 ّیئت ػلوی

 70 0 2 2 5 1 10 8 2 8 6 9 7 3 7 فطاٍاًی

 100 0.0 2.9 2.9 7.1 1.4 14.3 11.4 2.9 11.4 8.6 12.9 10.0 4.3 10.0 ضنسز

هسیطاى ٍ 

 وبضقٌبؾبى

 70 6 0 0 0 0 31 16 0 0 0 0 6 0 11 فطاٍاًی

 100 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 0.0 15.7 زضنس

 

َبی صىعتی کطًر ي َبی ارائٍ ضذٌ تًسط داوطگبٌی ومًوٍ از کبرآمذی آمًزشارزیببی دي گريٌ جبمعٍ  2.3

 داوطگبٌ صىعتی اصفُبن در مقبطع چُبرگبوٍ ي در قبلب سٍ بعذ آمًزضی

اضظیبثی زٍ گطٍُ اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ ٍ هسیطاى ٍ وبضقٌبؾبى ثرف نٌؼت، اظ وبضآهسی  هیبًگیي

ٌؼتی انفْبى، زض همبعغ چْبضگبًِ ٍ زض لبلت ؾِ ّبی نٌؼتی وكَض ٍ زاًكگبُ نّبی اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبُآهَظـ

ی آهبضی، اظ زیسگبُ ّط زٍ گطٍُ خبهؼِگط ایي اؾت وِ (، ًكبى زازُ قسُ اؾت، ثیبى3وِ زض خسٍل ) ثؼس آهَظقی

ٍیػُ زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى، زض ؾِ ثؼس آهَظقی، زض ؾغح هَضز اًتظبض ثطای ّب، ثِّبی اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبُآهَظـ

، زض همبیؿِ ٍضؼیت هَخَز ٍ ٍضؼیت هغلَة tًتبیح حبنل اظ آظهَى گَیی ثِ ًیبظّبی ثرف نٌؼت لطاض ًساضًس. ؾدپب

  .اؾت تیس ّویي ٍالؼیًیع هَزضنس اعویٌبى  99ثب  ّبی اضائِ قسُ زض توبهی همبعغ ٍ زض توبهی اثؼبز،آهَظـ

 نٌؼتی وكَض ٍ زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى، ثِّبی ّبی اضائِ قسُ زض زاًكگبُچٌیي، ثطای وبضآهسی آهَظـّن

زض همبعغ لیؿبًؽ، اظ زیسگبُ ّط زٍ گطٍُ، هٌظَض تطثیت ًیطٍی اًؿبًی وِ ثتَاًس ًمف هَضز ًیبظ نٌؼت ضا پبؾد گَیس، 

زیپلن، اّویت ثؼس لیؿبًؽ ٍ زوتطی، ثؼس ػلوی ٍ ترههی اظ اّویت ثبالتطی ثطذَضزاض اؾت، ٍلیىي زض همغغ فَقفَق

ّبی اضائِ ی ثبالتطی ًؿجت ثِ زٍ ثؼس زیگط لطاض گطفتِ اؾت. زض ػول ٍضؼیت هَخَز آهَظـای زض ضتجِفِفٌی ٍ حط

  .قسُ زض اثؼبز هصوَض ًیع ٍضؼیت ثط ّویي هٌَال اؾت

 

و ابعبد مختلفصنعتی اصفهبن در مقبطع چهبرگبنه  هبی صنعتی کشور و دانشگبههبی ارائه شذه در دانشگبهارزیببی کبرآمذی آموزش. 3جذول  

 زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ّبی نٌؼتی وكَضزاًكگبُ  

 ایحطفِ ٍ فٌی هسیطیتیٍ ؾبظهبًی  ترههی ٍ ػلوی ایحطفِ ٍ فٌی هسیطیتی ٍ ؾبظهبًی ترههی ٍ ػلوی ثؼس آهَظقی 

 ّویتا هَخَز اّویت هَخَز اّویت هَخَز اّویت هَخَز اّویت هَخَز اّویت هَخَز همغغ آهَظقی خبهؼِ آهبضی

 اػضبی 

 ّیئت ػلوی

 - - - - - - 4.33 2.74 3.14 1.74 3.77 2.63 زیپلنفَق

 4.09 2.52 4.07 2.12 4.64 3.66 4.27 2.46 4.07 2.06 4.53 3.68 وبضقٌبؾی

 3.77 2.42 4.19 2.27 4.58 3.60 3.70 2.44 4.32 2.18 4.60 3.65 اضقسوبضقٌبؾی

 3.49 2.28 3.95 2.19 4.65 3.53 3.50 2.19 4.27 2.25 4.62 3.50 زوتطی

 هسیطاى

 ٍ وبضقٌبؾبى

 - - - - - - 4.29 2.62 3.12 1.30 3.60 2.53 زیپلنفَق

 4.46 2.31 4.08 1.92 4.54 3.77 4.23 2.15 3.92 1.69 4.77 3.62 وبضقٌبؾی

 4.08 2.62 4.08 2.15 4.62 3.85 4.08 2.46 4.00 2.15 4.62 3.69 اضقسوبضقٌبؾی

 3.80 2.40 4.40 2.60 4.64 3.64 3.91 2.18 4.45 2.18 4.50 3.58 وتطیز
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مذت ارائٍ ضذٌ تًسط َبی کًتبٌَبی رسمی معبدل ي آمًزشميسان ويبز صىعت کطًر بٍ آمًزش  3.3

اوسبوی ضبغل در صىعت در مقبطع چُبرگبوٍ ي در قبلب سٍ بعذ مىظًر افسایص کبرآمذی ويريیَب بٍداوطگبٌ

 آمًزضی

ّبی ضؾوی اضائِ قسُ تَؾظ هیعاى ًیبظ فؼلی وكَض ثِ آهَظـزّس، ( ًكبى هی4ّبی خسٍل )چِ زازُچٌبى

ّب ثطای افعایف وبضآهسی ًیطٍی اًؿبًی قبغل زض نٌؼت اظ زیسگبُ اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ، ثطای همبعغ زاًكگبُ

( 3.12ثبهیبًگیي )لیؿبًؽ ض ؾغح ظیبز، ثطای همغغ فَقز( 3.85( ٍ )3.85ّبی )تطتیت ثبهیبًگیيثِزیپلن ٍ لیؿبًؽ فَق

تط ثط زیپلن، تأویس ثیفزض ؾغح ون لطاض زاضز. زض همغغ فَق( 3.42ثبهیبًگیي )زض ؾغح هتَؾظ ٍ ثطای همغغ زوتطی 

اّویت ( 3.68هیبًگیي ) ثب "ترههی -ػلوی"ثَزُ، زض همغغ لیؿبًؽ ثؼس ( 4.05ثبهیبًگیي ) "ایحطفِ -فٌی"ثؼس 

( 3.51( ٍ )3.60ّبی )تطتیت ثبهیبًگیيثِ "هسیطیتی -ؾبظهبًی"لیؿبًؽ ٍ زوتطی، ثؼس تطی زاقتِ ٍ زض همبعغ فَقثیف

ووی  ،اظ الَیت ثبالتطی ًؿجت ثِ ؾبیط اثؼبز ثطذَضزاض اؾت. ٍلیىي ٍضؼیت زض گطٍُ وبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى ثرف نٌؼت

 ّب، ثطای همبعغ فَقّبی ضؾوی اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبُآهَظـ هتفبٍت اؾت. اظ زیسگبُ ایي افطاز ًیبظ فؼلی وكَض ثِ

 زض ؾغح ظیبز ٍ ثطای همغغ زوتطی( 3.69( ٍ )4.08(، )4.31ّبی )تطتیت ثبهیبًگیيثِلیؿبًؽ زیپلن، لیؿبًؽ ٍ فَق

یپلن، تأویس زچٌیي هكبثِ گطُ اٍل، زض ایي گطٍُ ًیع زض همغغ فَقلطاض زاضز. ّن هتَؾظزض ؾغح ( 3.00) ثبهیبًگیي

 "ایحطفِ -فٌی"ٍ  "ترههی -ػلوی"ثَزُ، زض همغغ لیؿبًؽ اثؼبز ( 4.62) ثبهیبًگیي "ایحطفِ -فٌی"تط ثط ثؼس ثیف

تطتیت ثِ "هسیطیتی -ؾبظهبًی"لیؿبًؽ ٍ زوتطی، ثؼس اًس ٍ زض همبعغ فَقتطی زاقتِاّویت ثیف (3.92ّبی )ثبهیبًگیي

 الَیت ثبالتطی ًؿجت ثِ ؾبیط اثؼبز ثطذَضزاض اؾت. اظ( 4.33( ٍ )4.23ّبی )ثبهیبًگیي

 

هب در مقبطع چهبرگبنه و در سه بعذآموزشیمذت ارائه شذه توسط دانشگبهبی رسمی معبدل و  کوتبه. میسان نیبز صنعت به آموزش4جذول  

ّبی ضؾوی هؼبزلآهَظـ   هستّبی وَتبُآهَظـ   

 خبهؼِ آهبضی
 

 
 هیعاى

 ًیبظ فؼلی

ػلوی ٍ 

 یترهه

ؾبظهبًی ٍ 

 هسیطیتی

 فٌی ٍ

 ایحطفِ

 هیعاى

ًیبظ فؼلی

ػلوی ٍ 

 ترههی

ؾبظهبًی ٍ 

 هسیطیتی

 فٌی ٍ

 ایحطفِ

 اػضبی

 ّیئت ػلوی

 4.74 2.56 3.32 4.45 4.05 2.41 3.2 3.85 زیپلنفَق

 3.80 3.82 4.02 4.47 3.54 3.41 3.68 3.58 وبضقٌبؾی

 3.23 4.18 3.65 3.71 2.98 3.60 3.50 3.12 اضقسوبضقٌبؾی

 2.44 4.09 3.02 2.91 2.54 3.51 3.24 2.42 زوتطی

 هسیطاى

 ٍ وبضقٌبؾبى

 4.46 2.46 3.46 4.31 4.62 2.46 3.15 4.31 زیپلنفَق

 3.85 3.77 4.15 3.83 3.92 3.77 3.92 4.08 وبضقٌبؾی

 3.31 4.31 3.69 3.92 3.46 4.23 3.85 3.69 اضقسوبضقٌبؾی

 2.46 4.11 3.18 3.27 2.67 4.33 3.75 3.00 زوتطی

 

هست اضائِ قسُ تَؾظ ّبی وَتبُآهَظـ ثِ هیعاى ًیبظ فؼلی وكَض (،4ّبی خسٍل )چٌیي ثط عجك زازُّن

ی آهبضی، ثطای زاضًسگبى ّب ثطای افعایف وبضآهسی ًیطٍی اًؿبًی قبغل زض نٌؼت اظ زیسگبُ ّط زٍ گطٍُ خبهؼِزاًكگبُ

( ٍ 3.71) ثبهیبًگیي لیؿبًؽٍ فَق (3.83( ٍ )4.47ثبهیبًگیي ) ، لیؿبًؽ(4.31( ٍ )4.45) ثبهیبًگیي زیپلنهساضن فَق

زض ؾغح هتَؾظ لطاض زاضز. زض  (3.27( ٍ )2.91ثبهیبًگیي ) ، زض ؾغح ظیبز ثَزُ ٍ ثطای زاضًسگبى هسضن زوتطی(3.92)

ثؼس  ،ثَزُ، زض همغغ لیؿبًؽ( 4.46ٍ )( 4.74) ثبهیبًگیي "ایحطفِ -فٌی"تط ثط ثؼس زیپلن، تأویس ثیفهمغغ فَق

( ٍ 4.18) ثبهیبًگیي لیؿبًؽتطی زاقتِ ٍ زض همبعغ فَقاّویت ثیف( 4.15( ٍ )4.02ثبهیبًگیي ) "ترههی -ػلوی"
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اظ الَیت ثبالتطی ًؿجت ثِ ؾبیط اثؼبز ثطذَضزاض  "هسیطیتی -ؾبظهبًی"ثؼس  (،4.11( ٍ )4.09) ثبهیبًگیي ٍ زوتطی( 4.31)

 اؾت.

َب ي داوطگبٌ صىعتی اصفُبن بب بخص صىعت کطًر ي ميسان ويبز َبی آمًزضی داوطگبٌارزیببی َمكبری  4.3

 بٍ آن

ثبٍخَز ضطٍضت ثبالی  ،ی آهبضی پػٍّفخبهؼِّط زٍ گطٍُ اظ ًظط زّس، ( ًكبى هی5ّبی خسٍل )چِ زازُچٌبى

ّب زض ایي ّوىبضی(، 4.30( ٍ )4.27ّبی )یيثب هیبًگی هلی، ّوىبضی ثیي زاًكگبُ ٍ نٌؼت زض ضاؾتبی اّساف تَؾؼِ

ّبی اضائِ آهَظـتَاى ثِ ایي ًتیدِ ضؾیس وِ . ثٌبثطایي هی( لطاض زاضز2.19( ٍ )2.23، ثب هیبًگیي )زض ؾغح ًبظلی ،ػول

گَیی ثِ ًیبظّبی ثرف نٌؼت ًجَزُ، ٍالؼیتی وِ ًتبیح حبنل ّب، زض ؾغح هَضز اًتظبض ثطای پبؾدتَؾظ زاًكگبُ قسُ

 اؾت.زضنس اعویٌبى هَیس آى99ًیع ثب  tاظ آظهَى 

ی هیبى آهَظقّبی هیعاى ًیبظ ثِ ّوىبضیی ًوًَِ، ّط زٍ گطٍُ خبهؼِ( 5ّبی خسٍل )عجك زازُثطچٌیي ّن

ىي ، لیزاًؿتِ (4.42( ٍ )4.31ثبهیبًگیي ) ّبی وكَض زض ؾغح ظیبزنٌؼتی انفْبى ضا ّوبًٌس زاًكگبُ نٌؼت ٍ زاًكگبُ

اًس. ًتبیح تط اظ حس اًتظبض اضظیبثی ًوَزُزض ؾغح ون ٍ پبییي( 1.94( ٍ )1.92ثبهیبًگیي )بضط ایي اضتجبط ضا حبل حزض

 .ّویي ٍالؼیت اؾت یزضنس اعویٌبى تأییس وٌٌس99ُثب  tحبنل اظ آظهَى 

 

 صنعت کشور و میسان نیبز به آنهبی صنعتی کشور و دانشگبه صنعتی اصفهبن بب بخش  هبی آموزشی دانشگبه. ارزیببی همکبری5جذول

 ّبی نٌؼتی انفْبىزاًكگبُ ّبی نٌؼتی وكَضزاًكگبُ  

 هیعاى اضتجبط هیعاى ًیبظ هیعاى اضتجبط هیعاى ًیبظ  خبهؼِ آهبضی

 اػضبی

 ّیئت ػلوی

 1.92 4.31 2.23 4.27 هیبًگیي

t; 15.228 آظهَى تی       59 ;fd        0.000; gis  12.701 ;t       58 ;fd        0.000; gis  

 هسیطاى

 ي کبرضىبسبن

 1.94 4.42 2.19 4.30 هیبًگیي

t; 15.240 آظهَى تی       60 ;fd        0.000; gis  13.252 ;t       59 ;fd        0.000; gis  

 

 اعضبی َيئت علمی بب بخص صىعت آمًزضیَبی دالیل محذيدیت َمكبری  5.3
آهسُ اؾت. ایي زالیل  (6) ػلوی ثب ثرف نٌؼت زض خسٍلاػضبی ّیئت آهَظقی ّبیزالیل هحسٍزیت ّوىبضی

ثٌسی قسُ عجمِفطزی ّبی ّبی هطثَط ثِ زاًكگبُ ٍ هحسٍزیتّبی هطثَط ثِ نٌؼت، هحسٍزیتزض ؾِ گطٍُ هحسٍزیت

تطیي هْنػٌَاى ثِ (3.51) هیبًگیيثب "ًبوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زض ثرف نٌؼت" ،ایي خسٍلّبی اؾت. ثط پبیِ زازُ

ػلوی آى ثطای ّوىبضی ثب ثرف نٌؼت وكَض زاًكگبُ ٍ اػضبی ّیئت آهَظقیّبی ی ّوىبضیوٌٌسُػبهل هحسٍز

(، 3.39ثبهیبًگیي ) "ًبوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زض زاًكگبُ ثطای ایدبز اضتجبط ثب ثرف نٌؼت" هؼطفی قسُ، پؽ اظ آى،

ّبی ذبل ثب ثرف زاقتي ضاثغِالعام ثِ"( ٍ 3.29ثبهیبًگیي ) "ٍ پبگیط هَخَز زض ثرف نٌؼتّبی زؾت ثطٍوطاؾی"

ّبی هؿئَل ی آهبضی پػٍّف ًبقی اظ ػولىطز زؾتگبُ( لطاض زاقتِ، ّوگی ضا گطٍُ اٍل خبهؼ3.21ِثبهیبًگیي ) "نٌؼت

ّبی یتحدن فؼبل"ی فطزی ّن زض هَضز ػَاهل هحسٍزوٌٌسُ اًس.زض نٌؼت ٍ زاًكگبُ ثطای ایدبز ایي اضتجبط زاًؿتِ

( ثبالتطیي ػبهل هحسٍز وٌٌسُ ایي اضتجبط تكریم زازُ قسُ 2.93ًیع ثبهیبًگیي ) "آهَظقی ثبالی اػضبی ّیئت ػلوی

 اؾت.

 
 هبی آموزشی اعضبی هیئت علمی دانشگبه صنعتی اصفهبن بب بخش صنعت. عوامل محذودکننذه همکبری6جذول

اًكگبُّبی هطثَط ثِ زهحسٍزیت ّبی هطثَط ثِ نٌؼتهحسٍزیت  ّبی فطزیهحسٍزیت 

 2.93 آهَظـ ظیبز زض زاًكگبُ 3.39 ًبوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زاًكگبُ 3.51 ًبوبضآهسی ٍاحسّبی هتَلی زضنٌؼت
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 2.55 ّبی اخطایی زضزاًكگبُهؿئَلیت 2.75 ٍ پبگیطزض زاًكگبُ ّبی زؾتثطٍوطاؾی 3.29 ٍ پبگیطزض نٌؼتّبی زؾت ثطٍوطاؾی

 2.10 پػٍّف ثبالزضزاًكگبُ 2.22 هیعاى ثبالؾطی زاًكگبُ 3.21 ّبی ذبل ثبنٌؼتاثغِزاقتي ضالعام ثِ

 1.61 ّبی ظیبز زضذبضج اظ زاًكگبُگطفتبضی   3.02 اظعطف نٌؼتهحسٍز ثَزى ثَزخِ

     2.95 آهَظقیّبیّسفوٌس ّعیٌِ ًكسى ثَزخِ

     2.32 هَلغ اػتجبضات ثِ هدطیبىػسم پطزاذت ثِ

 

 داوطگبٌ صىعتی اصفُبن ي بخص صىعت  آمًزضی َبیی در َمكبریخت عًامل محذيد کىىذٌضىب  6.3

 آهَظقیّبی ثط هیعاى ّوىبضیی هَثط ػَاهل هحسٍز وٌٌسُ قٌبذت تأثیط خوؼیهٌظَض ثِزض ایي پػٍّف 

 6تطویت  (7) . خسٍلقساؾتفبزُ  گبمثِثب ضٍـ گبم زاًكگبُ نٌؼتی انفْبى ٍ ثرف نٌؼت، اظ ضگطؾیَى چٌسگبًِ

اًس ٍ همساض تأثیط ّط ّبی هوىي زاقتِّب ٍ هدوَػِؾبیط هسلهتغیط هؿمل وِ زض حضَض ّن ثبالتطیي تأثیط ضا ًؿجت ثِ

ی فیكط زاض ثَزى آهبضُهؼٌی ،زّسخسٍل ًكبى هیایي ّبی گًَِ وِ زازُزّس. ّوبىیه اظ ایي هتغیطّبی ضا ًكبى هی

(F زض ؾغح )زاض ثیي هتغیطّبی هؿتمل هَخَز زض هسل، ثب ای وبهالً هؼٌیی ٍخَز ضاثغِزٌّسُزضنس اعویٌبى ًكبى95

Rهتغیط ٍاثؿتِ اؾت. همساض ضطیت
زضنس تغییطات ذغی  45گط تجییي ًعزیه ثِ ثیبى ؾتا (0.448) وِ ثطاثط ثب عیً  2

ثبقس. ثط ل هسل هیقی زاًكگبُ ٍ ثرف نٌؼت تَؾظ هتغیطّبی هؿتمآهَظ ّبیهتغیط ػَاهل هحسٍزوٌٌسُ ّوىبضی

ّبی ّسفوٌس ّعیٌِ ًكسى ثَزخِ"ٍ  "ّبی ذبل ثب نٌؼتزاقتي ضاثغِالعام ثِ"ّبی خسٍل، هتغیطّبی عجك زازُ

ًیع زاضای ، "ٍ پبگیطزض نٌؼتّبی زؾت ثطٍوطاؾی"تطیي تأثیط هٌفی ضا ثط هتغیط ٍاثؿتِ زاقتِ ٍ هتغیط ، ثیف"آهَظقی

ی ذغی حبنل اظ تحلیل (، هؼبزل7ِثبتَخِ ثِ ًتبیح خسٍل ) .زّستِ ضا ًكبى هیتطیي تأثیط هٌفی ثط هتغیط ٍاثؿون

 ثبقس.( هی2ضگطؾیَى ثِ نَضت ضاثغِ )

 

 شی دانشگبه صنعتی اصفهبن وصنعتآموزهبی موثربرمیسان همکبری رگرسیون چنذمتغیره برای شنبسبیی محذودیت .7جذول 

 .B Beta t Sig هتغیط هؿتمل

C 0.023 15.278 - 0.425 : ضطیت ثبثت 

X1  :ِ0.003 -12.063 -0.572 -0.563  ّبی ذبل ثب نٌؼتزاقتي ضاثغِالعام ث 

X2  :ِ0.045 -11.236 -0.351 -0.321 آهَظقیّبی ّسفوٌس ّعیٌِ ًكسى ثَزخ 

X3  :ِ0.015 -15.639 -0.315 -0.302 هَلغ اػتجبضات ثِ هدطیبىػسم پطزاذت ث 

X4  : 0.000 -18.23 -0.297 -0.294 زضنٌؼت ثطای اضتجبط ثب زاًكگبُهتَلیًبوبضآهسی ٍاحسّبی 

X5   :0.019 -8.789 -0.234 -0.221 ٍ پبگیط زض زاًكگبُ ّبی زؾتثطٍوطاؾی 

X6  :0.002 -7.233 -0.210 -0.203 ٍ پبگیطزض نٌؼتّبی زؾت ثطٍوطاؾی 

 0.020; Sig. 76.552; F 0.448; R
2 0.669; R 

  

 گيری ي پيطىُبدَب. وتيج4ٍ

ی آهبضی تَاًین ثِ ایي ًتیدِ ثطؾین وِ اظ ًظط خبهؼِزؾت آهسُ هیزض هدوَع ثط اؾبؼ زؾتبٍضزّبی ثِ

ض ؾغح ًبظلی لطاض ّبی نٌؼت ٍ زاًكگبُ وِ زض ػول زپػٍّف، ثطای ثیكیٌِ وطزى وبضآهسی ثرف نٌؼت، ّوىبضی

ّب زض ّط ؾِ ثؼس آى هلی ضا زض گطٍ اًدبم اًَاع آهَظـ اّساف تَؾؼِای ثطذَضزاض ثَزُ، حهَل ثِزاضز، اظ خبیگبُ ٍیػُ

Y= 524.0 52036- X1 526.0- X2 5265.- X3 52..4- X4 52..0- X5 52.56- X6 (2) 
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ّبی زاًكگبُ ٍ نٌؼت زاًؿت. ثِ ذَاًی ثیي فؼبلیتقبیس ثتَاى یىی اظ هَاًغ هْن ایي اضتجبط ضا ػسم ّناًس. زاًؿتِ

ّبی وكَض چٌساى تٌبؾجی ثب ًیبظّبی ثرف نٌؼت ًساضز. اظ پػٍّكی زاًكگبُا ّبی آهَظقی ػجبضتی هحتَای فؼبلیت

ّبی هتٌبؾت ثب ایي ًیبظّب ّبی ػلوی ثطای آگبّی اظ ًیبظّبی ٍالؼی ثرف نٌؼت ٍ تسٍیي ثطًبهِضٍ اًدبم ًیبظؾٌدیایي

گعاضاى ضیعاى ٍ ؾیبؾتّبی فىطی ثطًبهِغسغِتطیي زهْنّبی تَؾؼِ هلی، ثبیس ثِچبضچَة ثطًبهِّب ٍ زض زض زاًكگبُ

قه الظم اؾت چٌیي فطآیٌسی ثطای زّی زفبتط ّوىبضی نٌؼت ٍ زاًكگبُ ثسل گطزز. زض همبثل، ثسٍىخْت ؾبهبى

آگبّی اظ ًیبظّبی ثرف نٌؼت ًیع هحمك قسُ، تب پؽ اظ آى زفبتط اضتجبط ثب نٌؼت زض ّط زٍ ثرف ثب آگبّی ػلوی، ٍ 

 اًدبم ٍظیفِ وٌٌس. هَضات قرهی ٍ ثؼضب ٍاّی هسیطیتی، هجبزضت ثًِِ زض چبضچَة ت

ّبی ضؾوی هؼبزل اضائِ قسُ تَؾظ ّبی پػٍّف حبوی اظ آى اؾت وِ هیعاى ًیبظ فؼلی وكَض ثِ آهَظـیبفتِ

غ ّب ثطای افعایف وبضآهسی ًیطٍی اًؿبًی قبغل زض نٌؼت اظ زیسگبُ اػضبی ّیئت ػلوی زاًكگبُ، زض زٍ همغزاًكگبُ

وبضزاًی ٍ وبضقٌبؾی زض ؾغح ظیبز، ثطای همغغ وبضقٌبؾی اضقس زض ؾغح هتَؾظ ٍ ثطای همغغ زوتطی زض ؾغح ون 

ّب، ثطای ّط ؾِ ؾٌدیسُ قسُ اؾت، لیىي اظ زیسگبُ وبضقٌبؾبى ٍ هسیطاى ثرف نٌؼت هیعاى ًیبظ ثِ ایي ًَع اظ آهَظـ

چٌیي ثبقس. ّنٍ ثطای همغغ زوتطی زض ؾغح هتَؾظ هیهمغغ وبضزاًی ٍ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس زض ؾغح ظیبز 

ی آهبضی، ثطای ّب اظ زیسگبُ ّط زٍ گطٍُ خبهؼِّبی وَتبُ هست اضائِ قسُ تَؾظ زاًكگبُهیعاى ًیبظ وكَض ثِ آهَظـ

زاضًسگبى هساضن وبضزاًی ٍ وبضقٌبؾی ٍ وبضقٌبؾی اضقس، زض ؾغح ظیبز ثَزُ ٍ ثطای زاضًسگبى هسضن زوتطی زض ؾغح 

هست وبضثطزی ثب ّوىبضی زاًكگبّیبى ٍ هست ٍ ثلٌسّبی آهَظقی وَتبُتطتیت ثطگعاضی زٍضُثسیي هتَؾظ لطاض زاضز.

ّبی ثرف نٌؼت ّب اظ ٍالؼیتآىثركی ثِثرف نٌؼت زض ٍاحسّبی نٌؼتی، ّن ثطای زاًكگبّیبى زض ضاؾتبی آگبّی

انحبة نٌؼت ضا زض لجبل حضَض زاًكگبّیبى زض ایي ثرف هٌسی تَاًس هْن ثبقس، ٍ ّن اضتمبی ؾغح آگبّی ٍ تَاىهی

 زض پی ذَاّس زاقت.

آهَظقی تطیي ػَاهل هحسٍزوٌٌسُ زض ایدبز اضتجبط ثْیٌِ هْنزّس وِ زؾتبٍضزّبی پػٍّف ّوچٌیي ًكبى هی

 هسیًبوبضآ" ،"زاًكگبُ ثب اضتجبط ایدبز ثطای نٌؼت ثرف زض هتَلی ٍاحسّبی ًبوبضآهسی" ثیي نٌؼت ٍ زاًكگبُ،

 ثرف زض هَخَز پبگیط ٍ زؾت ّبیثطٍوطاؾی" ،"نٌؼت ثرف ثب اضتجبط ایدبز ثطای زاًكگبُ زض هتَلی ٍاحسّبی

 ضؼف اظ ًبقی ضا هحسٍزوٌٌسُ ػَاهل ایي ٍخَز ٍ ثبقسهی "نٌؼت ثرف ثب ذبل ّبیضاثغِ زاقتي ثِ العام" ٍ "نٌؼت

تطیي ػَاهل هحسٍز ایٌىِ هْنثب تَخِ ثِ .اًسوطزُ ازللوس زاًكگبُ ٍ نٌؼت ثرف زٍ زض هؿئَل ّبیزؾتگبُ ػولىطزی

ٍ پبگیط هَخَز زض ثرف نٌؼت، ًبوبضآهسی ّبی زؾت وٌٌسُ زض اضتجبعبت آهَظقی، زاًكگبُ ثب ثرف نٌؼت ثطٍوطاؾی

قَز تدسیس ًظطی اؾبؾی ٍاحسّبی هتَلی ایي اضتجبط زض ّط زٍ ثرف نٌؼت ٍ زاًكگبُ تكریم زازُ قس، پیكٌْبز هی

تَاًس هطتجظ ثب لَاًیي، تكىیالت ٍ ػول آیس. ثسیْی اؾت ثركی اظ ایي تدسیس ًظط هیكىیالت ایي ٍاحسّبی ثِزض ت

قَز. الظم هٌسی ًیطٍی اًؿبًی ایي ٍاحسّب هطثَط هیوبضآهسی ٍ تَاىقطح ٍظبیف ایي ٍاحسّب ثبقس ٍ ثرف زیگط آى ثِ

-حبل زض ایي ظهیٌِ زض خبیك اظ زؾتبٍضزّبی ػلوی وِ تب ثِقٌبذتی ػویؾَ هجبزضت ثِاؾت لجل اظ ّط الساهی، اظ یه

ّب ضا ّبی هیساًی ػلوی زالیل ایي ًبوبضآهسیزؾت آهسُ اؾت وطزُ، ٍ اظ ؾَی زیگط ثب اًدبم پػٍّفخبی گیتی ثِ

 ّب ٍ ثطپبیی ؾبظهبًی ًَیي، ضاُ آظهَى ذغب پیوَزُ ًكَز.قٌبذتِ زض ظزٍزى آى
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