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چىیسُ :
زض ؾبل ّبی اذیط وَقف ّبی فطاٍاًی ثِ هٌظَض ثىبضگیطی حؿبثساضی تؼْسی زض ؾبهبًِ گعاضقگطی ثرف ػوَهی ثطذی اظ
وكَضّب اًدبم یبفتِ اؾت زض وكَض هب ًیع زض ؾبلْبی اذیط تالـ ّبیی خْت اؾتفبزُ اظ ؾبهبًِ حؿبثساضی تؼْسی ثِ ٍلَع
پیَؾتِ اؾت  ،هْوتطیي ّ سف ًظبم حؿبثساضی ٍ گعاضقگطی هبلی زض ؾبظهبًْبی زٍلتی فطاّن آٍضزى اَالػبتی اؾت وِ ثتَاًس
هسیطاى ضا زض ایفبی اثط ثرف هؿئَلیت پبؾد گَیی ٍ تهوین گیطی ّبی ؾبظهبًی یبضی ًوبیس  .زض ایي همبلِ ثِ يطٍضت
ثىبضویطی هجٌبی حؿبثساضی تؼْسی زض ؾبظهبى ثْعیؿتی پطزاذتِ قسُ اؾت .ضٍـ تحمیك اظ ًَع تَنیفی پیوبیكی هی ثبقس ٍ
اظ پطؾكٌبهِ ثطای خوغ آٍضی اَالػبت اؾتفبزُ قسُ اؾت .خبهؼِ آهبضی تحمیك قبهل شیحؿبثبى ،ػبهلیي شیحؿبة ،هؿئَلیي
هبلی ٍ حؿبثساضاى هی ثبقٌس  ،تؼساز ًوًَِ آهبضی ایي تحمیك ً 03فط هی ثبقس وِ تحلیل آهبضی ثب اؾتفبزُ اظ ًطم افعاض spss
ٍضغى  12اًدبم قس .هتغیط هؿتمل حؿبثساضی تؼْسی ٍ هتغیط ّبی ٍایؿتِ پبؾرگَیی ٍ تهوین گیطی ٍ قفبفیت  ،ثَزخِ ضیعی
ػولیبتی ٍ اثط ثركی هی ثبقس وِ ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى فطو هكرم قس ثیي هتغیط هؿتمل ٍ ٍاثؿتِ ضاثُِ هثجت ٍخَز زاضز.
ثِ خع تبثیط حؿبثساضی تؼْسی ثط ثَزخِ ضیعی ػولیبتی وِ ضز قسُ اؾت.

ٍاغگبى ولیسی :حؿبثساضی تؼْسی ،تهوین گیطی ،پبؾرگَیی ،قفبفیت

همسهِ:
زض ػهطی وِ خَاهغ ثكطی ّوَاضُ زض حبل پیكطفتْبی ػلوی ،نٌؼتی ٍ التهبزی اؾت ٍ ثب تَخِ ثِ ایي وِ ًمف فؼبلیتْبی
هبلی زض ّط پیكطفت ٍ تَؾؼِ ای غیطلبثل اًىبض اؾت ًیبظ ثِ تَؾؼِ ضٍظثِ ضٍظ حؿبثساضی یه ًیبظ اؾبؾی اؾت  .ثِ ََضی وِ ّط
ٍاحس التهبزی ثِ هٌظَض ثطًبهِ ضیعی ٍ تؼییي ذٍ هكی آیٌسُ ،اَالػبت ٍ گعاضقْبی حؿبثساضی ضا هَضز ثطضؾی لطاض هیسّس ٍ
اظ آًدب وِ اَالػبت حؿبثساضی ثِ ذَزی ذَز لبثل اؾتفبزُ ًیؿتٌس ثبیس ثجت ٍ َجمِ ثٌسی قسُ ٍ زض لبلت نَضتْبی هبلی
ذالنِ قَز )TickellT2010(.
زض ؾِ زِّ گصقتِ ،یه حطوت خْبًی آّؿتِ اهب پیَؾتِ ثِ ٍؾیلِ اوثط زٍلتْب ثطای تغییط اظ هجٌبی ًمسی ثِ هجٌبی تؼْسی
حؿبثساضی زض حبل اًدبم اؾت ( )carlin,2003 ٍ Boxali,1998ایي تغییط زض ًتیدِ ذَاؾتبض پبؾرگَیی ثیكتط ،افعایف
قفبفیت اَالػبت ٍ تهوین گیطی آگبّبًِ تط اظ ثركْبی ػوَهی اؾت ( )2000، Dickinsonثِ ّویي هٌظَض ایي چٌیي پیف
ثیٌی هیكَز وِ تب چٌس ؾبل زیگط ّوِ وكَضّب (قبهل وكَضّبی زض حبل تَؾؼِ) زض ؾیؿتن حؿب ثساضی ذَز اظ هجٌبی
تؼْسی اؾتفبزُ وٌٌس .وویتِ ذسهبت ػوَهی هؼتمس اؾت وِ هجٌبی تؼْسی نَضتْبی هبلی زض همبیؿِ ثب هجٌبی ًمسی،اَالػبت
هطثََتط،هَثمتط ٍ هفیستطی ثطای اؾتفبزُ وٌٌسگبى نَضتْبی هبلی فطاّن هی آٍضز (وویتِ ذسهبت ػوَهی)2002 ،
وویتِ ذسهبت ػوَهی ّوِ وكَضّب ضا زض ّط ؾُحی اظ تَؾؼِ یبفتِ گی ثِ حطوت ثِ ؾوت هجٌبی تؼْسی  ،تكَیك هیىٌس.
ثىبضگیطی هجٌبی ًمسی یب تؼْسی زض ًحَُ ثجت ضٍیسازّبی هبلی زؾتگبّْبی زٍلتی ،ذهَنبً ثطای تؿْیل اهط لًبٍت ٍ اضظیبثی
زلیك هؿئَلیت پبؾرگَیی ،اهطی ثؿیبض هؤثط ذَاّس ثَز  .)Hepworth,2003( .اضائِ اَالػبت زلیك زض ذهَل زضآهسّب ٍ
ّعیٌِ ّبی زؾتگبّْبی زٍلتی زض گعاضقْبی هبلی ٍ همبیؿِ اضلبم ٍالؼی زضآهسّب ٍ ّعیٌِ ّب ثب اضلبم پیف ثیٌی قسُ زض ثَزخِ
ؾبالًِ ،تهَیط قفبفی اظ ػولىطز آًْب خْت لًبٍت آگبّبًِ ٍاحسّبی ًظبضت وٌٌسُ اػن اظ زٍلت ٍ ؾبیط ًبظطیي ثیُطف ٍ
هؿتمل ٍ ؾبیط اؾتفبزُ وٌٌسگبى اَالػبت هبلی ،اضائِ وطزُ ٍ ،اهىبى اضظیبثی زلیك تط گطٍّْبی هعثَض ضا فطاّن هیىٌس .ؾبلْبی
گصقتِ ؾیؿتن حؿبثساضی ٍ گعاضقگطی هبلی هَضز اؾتفبزُ زؾتگبّْبی اخطایی وكَض ،هجٌبی ًمسی تؼسیل قسُ ثَز وِ زض
حبل حبيط ثِ هجٌبی تؼْسی تغییط یبفت  ٍ .زض ّط زٍ ؾیؿتن هؼیبض اًساظُ گیطی خطیبى هٌبثغ هبلی ثِ وبض گطفتِ هیكَز وِ
هحسٍزیتْبی ثؿیبضی ضا خْت گعاضقگطی هبلی ثِ ّوطاُ زاضز.
زض ؾبلّبی اذیط ،ثطذی اظ هحسٍزیت ّبی ًظبم هبلی ًمسی زض ثجت ٍ گعاضقگطی زلیك ثط هجٌبی تؼْسات ،هٌدط ثِ حطوت
ثرف ػوَهی ثِ ؾوت ًظبم هبلی تؼْسی قس .اظ هْنتطیي زالیل تسٍیي ٍ اخطای ًظبم هبلی تؼْسی ثرف ػوَهی ،ثِ هَاضز ظیط
هیتَاى اقبضُ وطز:
ػسم اهىبى تهوین گیطی زلیك ٍ هَثط زضثبضُ ثسّی ّب ٍ ّعیٌِ ّبی خبضی ٍ ثلٌس هست ثرف ػوَهی
ػسم قٌبؾبیی زلیك شذیطُ پبیبى ذسهت وبضوٌبى ثرف ػوَهی
ػسم ٍخَز هجٌبی هٌبؾت ٍ زلیك ثطای همبیؿِ ثَزخِ ػولىطز ؾبلیبًِ
ؾبلْبی گصقتِ ؾیؿتن حؿبثساضی ٍ گعاضقگطی هبلی هَضز اؾتفبزُ زؾتگبّْبی اخطایی وكَض ،هجٌبی ًمسی تؼسیل قسُ ثَز
وِ زض حبل حبيط ثِ هجٌبی تؼْسی تغییط یبفت  ٍ .زض ّط زٍ ؾیؿتن هؼیبض اًساظُ گیطی خطیبى هٌبثغ هبلی ثِ وبض گطفتِ هیكَز
وِ هحسٍزیتْبی ثؿیبضی ضا خْت گعاضقگطی هبلی ثِ ّوطاُ زاضز.

گعاضقگطی هبلی ثط هجٌبی تؼْسی ،اَالػبت خبهغ تطی ًؿجت ثِ اَالػبت حبنل اظ حؿبثساضی ًمسی اضائِ هیزّس .زض ٍالغ
توبیل زٍلتّب ثِ اؾتفبزُ اظ ًظبم هبلی تؼْسی ضا هیتَاى ًبقی اظ ایدبز قفبفیت زاذلی ٍ ذبضخی زض گعاضـّبی هبلی ٍ
ؾَقزّی زؾتگبُّبی زٍلتی ثِ ؾوت ترهیم هُلَة هٌبثغ زاًؿتّ .وچٌیي ًظبم هبلی تؼْسی ثِ هحبؾــجِ ثْبی
توبمقــسُ وبهل فؼبلیتّب هٌتح هیقَز وِ ذَز ،ثِ اضظیبثی ثْتط وبضایی ،هسیطیت ّعیٌِّب ٍ ثْجَز ػولىطز هٌدط ذَاّس قس.
ًظبم حؿبثساضی تؼْسی اظ اثتسای ؾبل  44ثب ّسف اضتمبء ویفیت ًظبضت هبلی اًدبم هی قَز وِ هَخت اًًجبٌ هبلی ٍ قفبف
قسى گعاضقبت ایي ثرف هی قَز وِ ؾبظهبى ثْعیؿتی ًیع اظ لبػسُ هؿتثٌی ًوی ثبقس ٍ هلعم ثِ ثىبضگیطی اظ حؿبثساضی
تؼْسی هی ثبقس.
ثر ف ػوَهی ایطاى ثطای گعاضقگطی هبلی ذَز اظ هجٌبی ًمسی تؼسیل قسُ اؾتفبزُ هی ًوبیس ٍ ثیكتط ،تبویس ثط ایفبی هؿئَلیت
پبؾرگَیی هبلی زٍلت ثَزُ اؾت ،ثٌحَی وِ زضآهسّب ثب هجٌبی ًمسی ٍفمٍ ظهبى ٍنَل ٍخْت قٌبؾبیی ٍ زض زفبتط ثجت هی
قًَس.زض نَضتیىِ زض ًظبم تؼْسی زض آهسّب ٍ ّعیٌِ ّب ثِ هحى تحمك زض زفبتط ٍ ػولیبت هبلی قٌبؾبیی ٍ ثجت هی گطزًس.
پطزاذت ّبی ثرف ػوَهی ثِ چْبض ًَع قبهل ّعیٌِ ،پیف پطزاذت ،ػلی الحؿبة ٍ تٌرَاُ گطزاى پطزاذت تمؿین هیكًَس.
ّعیٌِ ّبی اؾتْالن ٍ ؾبیط ّعیٌِ ّبی غیط ًمسی زض زفبتط ثجت ًوی قًَس ٍ ّوچٌیي ّعیٌِ ّب تب ظهبًی وِ پطزاذت ًكًَس ثب
ٍخَز تحمك ّعیِ ثسلیل ػسم پطزاذت ٍخِ آى قٌبؾبیی ًوی قًَس.
ایي همبلِ ثب ػٌَاى ( اضظیبثی اثطات تغییطؾیؿتن حؿبثساضی ؾبظهبى ثْعیؿتی اؾتبى ذَظؾتبى اظهجٌبی ًمسی تؼسیل قسُ ثِ
هجٌبی تؼْسی ) اًدبم قسُ اؾتٍ.ایي پػٍّف اظ ًَع پػٍّكبت وبضثطزی هی ثبقس.
ّوبًَُض وِ هیساًین زض ضٍـ حؿبثساضی ًمسیّ،سف اظتْیِ گعاضقْب نطفب اضائِ اَالػبت زضثبضُ زضیبفت ٍپطزاذتْبی ٍخِ ًمس
هَؾؿِ َی زٍضُ هبلی هی ثبقس .لیىي زض ضٍـ حؿبثساضی تؼْسی ثوطُ ًْبیی ،اهىبى پصیط ًوَزى ؾٌدف ػولىطز ؾبظهبى هی
ثبقس وِ ایي وبض ضا ثب قٌبؾبیی ٍاًساظُ گیطی آثبض هبلی ػولیبتٍ ،ضٍیسازّبی هبلی زض زٍضُ تحمك آًْب ثِ اًدبم هی ضؾبًس.
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ضٍـ حؿبثساضی زض اغلت ؾبظهبًْبی زٍلتی هب ضٍـ ؾٌتی یب ًمسی هیجبقس ٍ چَى ثط اؾبؼ ایي هجٌب زضآهسّب
ٍ ّعیٌِ ّبی غیط ًمسی ثجت ًوی قًَس احتوبل ترلف ٍخَز زاضز  ،پؽ ًیبظّبی اؾتفبزُ وٌٌسگبى ضا ثطآٍضزُ ًوی ؾبظز ، .وِ ثب
تغییط ایي ضٍـ حؿبثساضی،ایي هكىل ثط َطف هی قَز ..ھهچٌیي اظ آًدبئیىِ ؾبظهبًْبی ًظبضتی ٍ حتی ذَز ازاضات ول اهَض
التهبزی ٍ زاضایی اؾتبًْب ووبوبى ثط تْیِ گعاضقبت ًمسی انطاض هی ٍضظًس ثِ ًظط هی ضؾس ًتبیح تحمیك ػالٍُ ثط هَاضز فَق،
هی تَاًس اظ هیعاى همبٍهت ثِ تغییط زض ؾبیط ؾبظهبًْب وبؾتِ ٍ گبهی زض خْت قٌبؾبیی حؿبثساضی تؼْسی ثطای ؾبظهبًْبی
زٍلتی ٍ ول وكَض ثبقس .ثطای اضظیبثی وبضایی؛نطفِ التهبزی ٍ اثط ثركی ػولیبت زٍلت اَالػبتی هَضز ًیبظ اؾت وِ تْیِ ٍ
اضائِ آى اظ تَاى ؾیؿتن ًمسی ذبضج اؾت .ثطای ایفبی هؿئَلیت پبؾرگَیی زٍلت ،ثبیس اهىبى اًساظُ گیطی زضؾت ٍ زلیك
ّعیٌِ ّب ٍ زض آهسّبی زٍلت فطاّن گطزز تب ثتَاى ثِ هحبؾجِ ثْبی توبم قسُ ذسهبت زٍلتی ٍ تْیِ ثَزخِ ػولیبتی پطزاذتٍ ،
اظ هعایبی هسیطیت ًتیدِ هحَض ثْطُ هٌس قس .خْت زؾتطؾی ثِ چٌیي اَالػبتی الظم اؾت حؿبثساضی تؼْسی زض ثرف زٍلتی
پیبزُ قَز تب گبهی زض ض اؾتبی اضتمبی ؾُح هؿئَلیت پبؾرگَیی زٍلت ٍ تبهیي اًتظبضات هطزم ثطزاقتِ قَز .اظ هیبى اَالػبت
گًَبگًَی وِ ه سیطاى ثطای اذص تهویوبت ولیسی ًیبظهٌسًس اَالػبت هبلی خبیگبُ ٍیػُ ای زاضز ،چطا وِ اوثط تهویوبت هسیطاى
هؿتمیوب آثبض ٍ پیبهسّبی هبلی زاقتِ اؾت .لصا اَالػبت هبلی ٍ حؿبثساضی ًَیي ٍ پطزاظـ قسُ ثِ هثبثِ ولیس اضظقوٌس خْت
اذص تهویوبت هٌبؾت ثطای هسیطاى هی ثبقسً ،یبظ ثِ پبؾرگَیی ٍ اًدبم وٌتطل ؛ َطاحی ٍ ًگْساضی ؾیؿتن حؿبثساضی زض
ثرف زٍلتی ضا يطٍضی ؾبذتِ اؾت.ؾیؿتن حؿبثساضی هٌبؾت ثِ هٌظَض هسیطیت هٌبثغ ٍ پبؾرگَیی زض ثرف زٍلتی العاهی
اؾت .وبضگعاضاى زٍلتی ثِ ػٌَاى اهبًتساض؛هتؼْس ثِ پبؾرگَ ثَزى زض ثطاثط اذتیبضات ٍ هٌبثغ ٍاگصاض قسُ ثِ ایكبى ّؿتٌس ٍ ثبیس

ّط فؼبلیت اًدبم قسُ ٍّط ضیبل ذطج قسُ ثجت قَز.پبؾرگَیی؛زٍلتْب ضا هَظف ثِ هُوئي قسى اظ ذطج ٍخَُ ػوَهی زض
خْت ّسفْبی هكرم قسُ ٍ ًساقتي ًفغ قرهی ثطای ّطیه اظ افطاز هی ًوبیس.

چبضچَة ًظطی هجتٌی ثط هؿئَلیت پبؾرگَیی:

زض ایي چبضچَة ّسف حؿبثساضی ٍ گعاضقگطی هبلی ایدبز یه ؾیؿتن هٌبؾت اَالػبت ثیي پبؾرگَ ٍ پبؾد ذَاُ یب نبحجبى
حك اؾت ایي چبضچَة ًظطی وِ هٌهفبًِ ثَزى ؾیؿتن حؿبثساضی ضا ثِ ؾَزهٌسی اَالػبت تطخیح هی زّس ثط پبیِ اضتجبَی
زٍَطفِ ثیي پبؾد گَ ٍ پبؾد ذَاُ ثٌب قسُ اؾت( .ثبثبخبًی)2051،
تؼبضیف پبؾرگَیی  :پبؾرگَیی  :تؼْس یه فطز اؾت ثطای پبؾرگَیی ًؿجت ثِ اًدبم هؿئَلیت ّبیی وِ ثِ اٍ هحَل قسُ
اؾت  ) Randerson ,1971(.ثیبى هی وٌس تَخیِ وطزى ،گعاضـ زازى ٍ تكطیح وطزى ،خٌجِ ّبی هْن پبؾرگَ ّؿتٌس .
پبؾرگَیی قٌبذت حمَق ػوَهی اؾت تب ایٌىِ ثساًین چِ اػوبلی ثبیس اًدبم گیطز.
اًَاع پبؾرگَیی ػجبضتٌس اظ:
پبؾرگَیی ػوَهی  :هسیطاى ؾبظهبًْبی زٍلتی زض ثطاثط قْطًٍساى یب ًوبیٌسگبى هٌترت آًبى پبؾرگَ ّؿتٌس .
پبؾرگَیی هسیطیتی  :ایي پبؾرگَیی زض ثطاثط هسیط اضقس یب هسیط ثبالزؾت نَضت هی گیطز .
پبؾرگَیی هبلی  :هسیطاى ؾبظهبى ّب زض همبثل ٍخَُ زضیبفتی ثبثت اخطای َطح یب پطٍغُ پبؾرگَ هی ثبقٌس .
پبؾرگَیی حطفِ ایی :زض همبثل ّوىبضاى هترهم ٍ حطفِ ایی ذَز پبؾرگَ ّؿتٌس .
پبؾرگَیی لبًًَی  :ایي پبؾرگَیی زض ثطاثط هطاخغ لًبیی نَضت هی گیطز .
پبؾرگَیی ػولیبتی  :اضائِ گعاضـ ّبیی اظ ؾَی پبؾرگَ ثِ هٌظَض هتمبػس ؾبذتي نبحجبى حك یب پبؾد ذَاُ زض ظهیٌِ هیعاى
زؾتیبثی ثِ اّساف ػولیبتی اظ لجل تؼییي قسُ ,اظ ًظط وبضایی ٍ اثطثر كی ٍ ههطف هٌبثغ هبلی زض خْت تحمك اّساف اؾت.
(ثعضگی )2051 ،
پیكیٌِ تحمیك:
پػٍّف ّبی اًدبم قسُ زض ذبضج وكَض:

)ً )Chan , 2013كبى زاز وِ اًتربة ًظبم حؿبثساضی تؼْسی زض ثرف ػوَهی ،ثِ افعایف پبؾد گَیی زٍلت ثِ هطزم
،هسیطیت هبلی ثْتط ثِ ٍؾیلِ هسیطاى ثرف ػوَهی ٍ همبیؿِ پصیطی ػولىطز هسیطیت زض حَظُ ّبی هرتلف هٌدط هی قَز ٍ
تغییطات اؾبؾی زض ًظبم حؿبثساضی  ،ضیكِ زض تغییط ًگبُ حؿبثساضی ثرف ػوَهی اظ تغییطات ٍخِ ًمس ثِ ٍلَع ضٍیساز ّبیی
زاضز وِ هٌدط ثِ تغییطات ٍخِ ًمس هی قَز .
) (marco , 2013یبفتِ ّبی ٍی ًكبى هیزّس تغییط ضٍـ حؿبثساضی زض ًیَظیلٌس ٍ گعاضـ ثِ حؿبثساضی تؼْسی ّوبًٌس
ؾبیط وكَضّبیی وِ اظ حؿبثساضی تؼْسی زض ثرف زٍلتی ثْطُ هیگیطًس ؾُح پبؾرگَیی ٍ قفبفیت ضا اضتمبء زازُ اؾت.

( )McPhee , 2006ثیبى هی زاضز وِ اًتربة ًظبم حؿبثساضی تؼْسی زض ثرف ػوَهی  ،هٌدط ثِ افعایف پبؾد گَیی زٍلت
ثِ هطزم ،هسیطیت هبلی ثْتط ثِ ٍؾیلِ ی هسیطاى ثرف ػوَهی ٍهمبیؿِ پصیطی ػولىطز هسیطیت زض حَظُ ّبی هرتلف هی
قَز .
پػٍّف ّبی اًدبم قسُ زض زاذل وكَض :

هْسٍی ثط ایي ػمیسُ اؾ ت وِ تغییط زض ؾیؿتن حؿبثساضی زٍلتی ایطاى ًیبظی اختٌبة ًبپصیط اؾت .تىٌیىْب ٍ ضٍیِ ّبی
حؿبثساضی زٍلتی فؼلی زض هسیطیت هبلی تَاًبیی اًدبم ّسفْبی هتؼسز ثطًبهِ هبلی ػوَهی هلت ثِ ًحَ هٌبؾت ضا ًساضز .ثطای
هثبل ،ؾیؿتن حؿبثساضی هَخَز زض ّط یه اظ ٍظاضتربًِ ّب یب ؾ بظهبًْبی زٍلتی اَالػبت الظم ثطای هسیطیت التهبزی هٌبثغ ٍ
ػولیبت ضا اضائِ ًویىٌس .افعٍى ثط ایي ،ؾیؿتن حؿبثساضی هَخَز اظ اضائِ اَالػبت هٌبؾت يطٍضی ثطای وٌتطل اثطثركی ٍ
پبؾرگَیی ولیِ ٍخَُ ٍ اهَال زٍلتی ًبتَاى اؾت .ثستط اظ ایيً ،مسی ثَزى ؾیؿتن حؿبثساضی اؾت وِ ثِ هٌظَض تىویل گطٍُ
ّبی ذطج ههَة زض ؾیؿتن ثَزخِ ثٌسی َطاحی قسُ اؾت( .هْسٍی )2046،
ثبثبخبًی ٍ ثبغَهیبى زض تحمیمی ثب ػٌَاى يطٍضت اؾتفبزُ اظ حؿبثساضی تؼْسی زض ثرف ػوَهی ٍ اضظیبثی آى خْت اؾتفبزُ زض
ثرف ػوَهی ایطاى ثیبى وطزًس وِ قبلَزُ ًظبم حؿبثساضی ٍ گعاضقگطی هبلی ثط پبیِ هجٌبی حؿبثساضی هَضز اؾتفبزُ زض آى
لطاض زاضز ٍ هٌبؾجتطیي هجٌبی لبثل اؾتفبزُ زض حؿبثساضی ثرف ػوَهی هجٌبی تؼْسی وبهل اؾت ٍلی ٌَّظ زض وكَض هب زض
توبم زؾتگبُ ّب اخطایی ًكسُ اؾت وِ خْت اخطایی ًوَزى آى ثبیس ًؿجت ثِ ایدبز یه تحَل ثٌیبزیي زض ًظبم حؿبثساضی ٍ
گعاضقگطی هبلی ٍ ثِ ٍخَز آٍضزى تغییطات اؾبؾی زض ًگطـ همبهبت هؿئَل ًؿجت ثِ فطٌّگ پبؾرگَیی ٍ اػتمبز ضاؾد ثِ
ایفبی هؿئَلیت پبؾرگَیی زض ثطاثط قْطًٍساى یؼٌی پبؾد ذَاّ بى یب نبحجبى ٍالؼی حك هیجبقس ( .ثبثبخبًی ٍ ثبغَهیبى ،
)2053
ثبثبخبًی زضتحمیمی ثب ػٌَاى " اضظیبثی ظطفیت هؿئَلیت پبؾرگَیی ًظبم حؿبثساضی ٍ گعاضقگطی هبلی زٍلت خوَْضی اؾالهی
ایطاى" ثیبى هیىٌس وِ ًظبم حؿبثساضی ٍ گعاضقگطی هبلی زٍلت خوَْضی اؾالهی ایطاى اظ لبثلیتْبی الظم ثطای ازای هؿئَلیت
پبؾرگَیی زض ظهیٌِ ّبی وٌتطل ثَزخِ ههَة؛ قٌبؾبیی ٍ اًؼىبؼ زضآهس ٍ ّعیٌِ ٍالؼی ؾبالًِ ؛اًؼىبؼ زاضائیْ بی ؾطهبیِ ای
ٍ ثسّیْ بی ثلٌس هست ػوَهی ٍ اًؼىبؼ ٍيؼیت ٍ ًتبیح ػولیبت هبلی خبهغ ؾبالًِ ؛ثطذَزاضًوی ثبقس (ثبثبخبًی.)٨٧٣١،

فطيیِ ّبی تحمیك:

 - 1اخطای حؿبثساضی تؼْسی ثِ خبی حؿبثساضی ًمسی ثط تهوین گیطی هسیطاى تبثیط زاضز.
 - 2اخطای حؿبثساضی تؼْسی ثِ خبی حؿبثساضی ًمسی ثط قفبفیت گعاضقگطی ؾبظهبى تبثیط زاضز.
 - 3اخطای حؿبثساضی تؼْسی ثدبی حؿبثساضی ًمسی هی تَاًس لبثلیت پبؾرگَیی هسیطاى ضا افعایف زّس.
 - 4اخطای حؿبثساضی تؼْسی هی تَاًس لبثلیت قفبفیت ٍ پبؾرگَیی ضا افعایف زّس.
 - 5اخطای حؿبثساضی تؼْسی ثِ خبی حؿبثساضی ًمسی ثب اثطثركی ؾبظهبى اضتجبٌ زاضز.
 - 6اخطای حؿبثساضی تؼْسی ثِ خبی حؿبثساضی ًمسی ثط ثَزخِ ضیعی ػولیبتی تبثیط زاضز.

هتغیط ّبی تحمیك:
هتغیطّبی پػٍّف ثب تَخِ ثِ فطيیِّبی ایي پػٍّف :
 - 2هتغیطّبیهؿتمل ٍ ٍاثؿتِ ایي پػٍّف ضا هیتَاى زض لبلت ظیط ثیبى ًوَز :
هتغیط هؿتمل توبهی فطيیِ ّب حؿبثساضی تؼْسی هی ثبقس
ٍ هتغیط ٍاثؿتِ ّط وسام ثِ قطح ظیط هی ثبقس:
فطيیِ  )2قفبفیت گعاضقگطی
فطيیِ  )1تهوین گیطی
فطيیِ  )0پبؾرگَیی
فطيیِ  )1اثط ثركی ؾبظهبى
فطيیِ  )2ثَزخِ ػولیبتی
فطيیِ  )3قفبفیت ٍ پبؾرگَیی

اّساف تحمیك:

 - 2تؼییي تبثیط اخطا ی حؿبثساضی تؼْسی ثط پبؾرگَیی هسیطاى ؾبظهبى ثْعیؿتی ذَظؾتبى
 - 2تؼییي تبثیط اخطای حؿبثساضی تؼْسی ثط تهوین گیطی هسیطاى ؾبظهبى ثْعیؿتی ذَظؾتبى

ضٍـ تحمیك:
تحمیك حبيط ثط اؾبؼ ّسف ،وبضثطزی ٍ اظ ًظط ضٍقْبی خوغ آٍضی زازُ ّب ،تَنیفی اظ ًَع پیوبیكی اؾت.خبهؼِ
آهبضی تحمیك ضا ولیِ هؿئَلیي هبلی ،شیحؿبثبى ،ػبهلیي شیحؿبة ٍ حؿبثساضاى ثِ تؼساز ً 03فط تكىیل هیسٌّس .اثعاض
گطزآٍضی زازُ ّبی تحمیك؛ پطؾكٌبهِ اؾت.وِ ثِ زٍ زؾتِ تمؿین قسُ اًس ٍ قبهل ؾَاالت ػوَهی ٍ ؾَاالت ترههی هطتجٍ
ثب فطيیِ ّبی تحمیك هی ثبقٌس ّوچٌیي ،ثِ هٌظَض آظهَى پبیبیی اثعاض اًساظُ گیطی اؾتفبزُ قسُ (پطؾكٌبهِ ّب) زض فطایٌس
هُبلؼِ ،اظ يطیت آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ هتَؾٍ يطیت هحبؾجِ قسُ ثطاثط ثب  %663ثَزُ اؾت وِ ًكبى اظ
يطیت پبیبیی ثبالی پطؾكٌبهِ هی ثبقس.
Reliability statistics
N of
Items

Cronbachs
Alpha

27

0/990

ثط اؾبؼ پبؾد ّبی پطؾكٌبهِ  %43اظ پبؾد زٌّسگبى ثِ پطؾكٌبهِ هطز ٍ  %11ظى ثَزُ اًس.
ّوچٌیي هیعاى تحهیالت آًْب ثِ تطتیت فَق زیپلن  ، %24لیؿبًؽ  ٍ %33فَق لیؿبًؽ ٍ ثبالتط  %10ثَزُ اًس.
ؾوت قغلی پبؾد زٌّسگبى ًیع ثِ تطتیت شیحؿبة  ، %3ػبهل شیحؿبة  ، %13هؿئَل هبلی  ٍ %01حؿبثساض ٍ خوغ زاض اهَال
 %03ثَزُ اؾت.

ثطضؾی فطيیِ اٍل:
فطو آظهَى:

H 0: µ ≤ 3/34
H1 : µ> 3/34
ثطای آظهَى ایي فطيیِ اظ ازغبم ؾَاالت  1الی  6پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت .هیبًگیي ثسؾت آهسُ اظ خبهؼِ  0/52اؾت،
ایي هیبًگیي اظ هیبًگیي فطو قسُ خبهؼِ ( )0/01ثیكتط اؾت ،پؽ فطو نفط ضا ًوی تَاى پصیطفت ،ثٌبثطایي اخطای
حؿبثساضی تؼْسی ثِ خبی حؿبثساضی ًمسی ثط قفبفیت گعاضقگطی ؾبظهبى تبثیط زاضز.
ثطضؾی فطيیِ زٍم:

H 0: µ ≤ 3/34
H1 : µ> 3/34
ثطای آظهَى ایي فطيیِ اظ ؾَال زٍم پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت  .هیبًگیي ثسؾت آهسُ اظ خبهؼِ  0/43اؾت ،ایي
هیبًگیي اظ هیبًگیي فطو قسُ خبهؼِ ( )0/01ثیكتط اؾت ،پؽ فطو نفط ضا ًوی تَاى پصیطفت ،ثٌبثطایي اخطای
حؿبثساضی تؼْسی ثِ خبی حؿبثساضی ًمسی ثط تهوین گیطی هسیطاى تبثیط زاضز.

ثطضؾی فطيیِ ؾَم:

H 0: µ ≤ 3/34
H1 : µ> 3/34
ثطای آظهَى ایي فطيیِ اظ ازغبم ؾَاالت 23الی  22پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت  .هیبًگیي ثسؾت آهسُ اظ خبهؼِ  0/13اؾت،
ایي هیبًگیي اظ هیبًگیي فطو قسُ خبهؼِ ( )0/01ثیكتط اؾت ،پؽ فطو نفط ضا ًوی تَاى پصیطفت ،ثٌبثطایي اخطای حؿبثساضی
تؼْسی ثِ خبی حؿبثساضی ًمسی هی تَاًس لبثلیت پبؾرگَیی هسیطاى ضا افعایف زّس.
ثطضؾی فطيیِ چْبضم:

H 0: µ ≤ 3/34
H1 : µ> 3/34
ثطای آظهَى ایي فطيیِ ؾَال  ٨1پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت  .هیبًگیي ثسؾت آهسُ اظ خبهؼِ  0/6اؾت ،ایي هیبًگیي اظ
هیبًگیي فطو قسُ خبهؼِ ( )0/01ثیكتط اؾت ،پؽ فطو نفط ضا ًوی تَاى پصیطفت ،ثٌبثطایي اخطای حؿبثساضی تؼْسی ثِ
خبی حؿبثساضی ًمسی هی تَاًس لبثلیت قفبفیت ٍ پبؾرگَیی ضا افعایف زّس.
ثطضؾی فطيیِ پٌدن:

H 0: µ ≤ 3/34
H1 : µ> 3/34
ثطای آظهَى ایي فطيیِ اظ ؾَال  ٨٣پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت هیبًگیي ثسؾت آهسُ اظ خبهؼِ  0/1اؾت ،ایي هیبًگیي اظ
هیبًگیي فطو قسُ خبهؼِ ( )0/01ثیكتط اؾت ،پؽ فطو نفط ضا ًوی تَاى پصیطفت ،ثٌبثطایي اخطای حؿبثساضی تؼْسی ثب اثط
ثركی ؾبظهبى اضتجبٌ زاضز.
ثطضؾی فطيیِ قكن:

H 0: µ ≤ 3/34
H1 : µ> 3/34

ثطای آظهَى ایي فطيیِ اظ ازغبم ؾَاالت  25الی  13پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسُ اؾت  .هیبًگیي ثسؾت آهسُ اظ خبهؼِ  0/25اؾت،
ایي هیبًگیي اظ هیبًگیي فطو قسُ خبهؼِ ( )0/01ووتط اؾت ،پؽ فطو نفط ضا هی تَاى پصیطفت ،ثٌبثطایي هی تَاى گفت
اخطای حؿبثساضی تؼْسی ثِ خبی حؿبثساضی ًمسی ثط ثَزخِ ضیعی ػولیبتی تبثیط ًساضز ،پؽ فطيیِ قكن ضز هی قَز.

ًتیدِ گیطی:
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثطضؾی فطيیبت زض هی یبثین اخطای حؿبثساضی تؼْسی زض ؾبظهبى ثْعیؿتی ذَظؾتبى زاضای ٍيؼیت هُلَثی
اؾتٍ .لی ثط ثَزخِ ضیعی ػولیبتی تبثیطی ًساضز .زض یه ًتیدِ گیطی ولی هی تَاى گفت اخطای حؿبثساضی تؼْسی ثِ ػٌَاى
یىی اظ ضٍـ ّبی هٌبؾت ثطای ؾبظهبى ّبی زٍلتی اظ خولِ ؾبظهبى ثْعیؿتی هی ثبقس.
یىی اظ هحسٍزیت ّبی پیبزُ ؾبظی حؿبثساضی تؼْسی ،ػسم ٍخَز وبضقٌبؾبى هترهم ٍ فٌی زض ثرف ػوَهی هیثبقس،
پیكٌْبز هیگطزز تب ػولی قسى ایي ؾبهبًِ گعاضقگطی اظ َطیك آهَظـ ّبی الظم ثِ افطاز هؿتؼس ثرف ػوَهی ،اؾترسام
افطاز آقٌب ثِ ایي ؾبهبًِ ... ،ثؿتط ضا فطاّن ًوَز.
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.203-64  نم، ثْبض،02 ُ قوبض،حؿبثساضی ٍ حؿبثطؾی
.ِ اًتكبضات تطه:تْطاى. ) هدوَػِ همبالت حؿبثساضی ٍ هؿئَلیت پبؾرگَیی زض ثرف ػوَهی٨٧١1(  ثبلَهیبى،ثبثب خبًی م
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