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چكيدٌ 
زض ايي تحميك ،اضتجبط ثبظاضهساضي ،يبزگيطيهساضيًَ ٍ ،آٍضيهساضي ٍ فولىطز ضطوتّبي هَاز غصايي
زض ثَضس ضا ثب استفبزُ اظ هسل هقبزالت سبذتبضي ٍ ًطمافعاض ليعضل  8/53ثطضسي ضسُ است .ايي تحميك زض
ثيي  291هسيط ٍ وبضضٌبس ضطوتّبي هَاز غصايي زض ثَضس وطَض اًدبم گطفتً .تبيح ًطبى هيزّس وِ
ثبظاضهساضي ،يبزگيطيهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي ثط فولىطز ضطوتّب تأثيط هثجت هيگصاضًس .تأثيط ثبظاضهساضي،
ثيطتط اظ سبيط هتغيطّبست وِ ًطبىزٌّسُ اّويت ثبظاضهساضي ثطاي ضطوتّبستّ .وچٌيي هطرع ضس
وِ ثبظاضهساضي ،اظ عطيك هتغيطّبي هيبًدي يبزگيطيهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي ،ثط فولىطز تأثيط هيگصاضز .زض
ٍالـ ،ثرص فوسُ تأثيط ثبظاضهساضي ثط فولىطز ،ثٍِاسغِ يبزگيطيهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي است .ثبظاضهساضي
ثط يبزگيطيهساضي ٍ يبزگيطيهساضي ثط ًَآٍضيهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي ثط فولىطز تأثيط هيگصاضًس.
يادگيزيمداري؛وًآيريمداري؛عملكزدساسماوي .

ياصٌَا:تاسارمداري؛
كليد 



تبضيد زضيبفت همبلِ ،90/07/22 :تبضيد پصيطش همبلِ.91/04/03 :
* استبزيبض ،زاًطگبُ ضْيس ثْطتي.
** زاًطيبض ،زاًطگبُ ضْيس ثْطتي.
*** استبزيبض ،زاًطگبُ ضْيس ثْطتي.
**** استبزيبض ،زاًطگبُ پيبمًَض (ًَيسٌسُ هسئَل).
Email: Jamshidsalar@yahoo.com
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.1مقدمٍ 

اهطٍظُ ضطوتّب ثطاي ثمب زض ثبظاضّبي هتالعن ٍ پَيبي خْبًي اظ گطايصّبي هرتلفي هبًٌس
ثبظاضهساضي ،يبزگيطيهساضي ،هسيطيت ويفيت خبهـًَ ،آٍضيهساضي ،فٌبٍضيهساضي ،وبضهٌسهساضي ٍ
غيطُ استفبزُ هيوٌٌسّ .ط يه اظ ايي گطايصّب هَخت افعايص فولىطز سبظهبى هيضَز ،اهب
ثبظاضهساضي ثيص اظ سبيط گطايصّبي استطاتژيه ثط فولىطز سبظهبًي تأثيط هيگصاضز .تحميمبت
هرتلف زض ظهيٌِ اضتجبط ثبظاضهساضي ٍ فولىطز سبظهبًي ،تأثيط ثبظاضهساضي ثط فولىطز سبظهبًي ضا
تأييس وطزُاًس = .<19چبلص هْن هَخَز زض اضتجبط ثبظاضهساضي ٍ فولىطز سبظهبًي ،ايي است وِ زض
ثطذي تحميمبت ثبثت ضسُ است وِ ثبظاضهساضي ،ثِعَض هستمين ،ثبفث افعايص فولىطز سبظهبًي
ًويضَز .ايي چبلص ثِزليل تأثيط ٍاسغِاي سبيط گطايصّبي استطاتژيه ثط اضتجبط ثبظاضهساضي ٍ
فولىطز سبظهبًي است .ايي هتغيطّب وِ ًمص ٍاسغِاي زض اضتجبط ثبظاضهساضي ٍ فولىطز سبظهبًي
زاضًس ،يبزگيطيهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي ّستٌس .تحميمبت ،ثِعَض ولي ،اضتجبط ايي هتغيطّب ضا تأييس
هيوٌٌس ،اهب چبلص اسبسي زض خْت ٍ ًَؿ اضتجبط (هثجت يب هٌفي) ايي هتغيطّبست .زض ًتيدِ ،ايي
تحميك ثِزًجبل تقييي خْت ٍ ًَؿ اضتجبط ثبظاضهساضي ،يبزگيطيهساضيًَ ،آٍضيهساضي ٍ فولىطز
سبظهبًي است.
.2مثاوييچارچًبوظزيتحقيق 

تاسارمداري .ثبظاضهساضي ،تقْس ولي ضطوت ثِ هدوَفِاي اظ فطايٌسّب ،فمبيس ٍ اضظشّبست ٍ
اثعاض اخطاي فلسفِ ثبظاضيبثي هيثبضس .وَّلي ٍ خبٍٍضسىي ثطاي اٍليي ثبض زض زِّ  ،1990ثحث
ثبظاضهساضي ضا هغطح وطزًس .آىّب ثبظاضهساضي ضا ثِفٌَاى اثعاض اخطايي فلسفِ ثبظاض هقطفي وطزًس .زض
ضطوتّبي ثبظاضهساض ،افتمبز ثط ايي است وِ فولىطز ثطتط زض گطٍ ايدبز ضضبيت زض هطتطي است؛
ضضبيتي وِ زض همبيسِ ثب ضلجب ثبالتط ثبضس .زاًطوٌساى هرتلفي زض ظهيٌِ ثبظاضهساضي تحميك وطزُاًس
وِ هْنتطيي آىّب وَّلي ٍ خبٍٍضسىي =ً ٍ <14بضٍض ٍ اسليتط = <18هيثبضٌس .وَّلي ٍ
خبٍٍضسىي اظ يه زيسگبُ هجتٌي ثط فطايٌس تجقيت وطزًس وِ زض آى ،ثبظاضهساضي ثِ ايي غَضت
تقطيف هيضَز" :ايدبز َّضوٌسي ثبظاض ،تَظيـ َّضوٌسي ثبظاض ٍ پبسرگَيي ثِ َّضوٌسي ثبظاض".
ًبضٍض ٍ اسليتط ثط زيسگبُ فطٌّگي ثبظاضهساضي تأويس زاضتٌس ٍ ثبظاضهساضي ضا ًتيدِ گطايص ضطوت
ثِ هطتطي ،ثِ ضلجب ٍ ّوبٌّگي ثرصّبي آى هيزاًستٌس .
يادگيزيمداري.يبزگيطيهساضي ،يه سيستن اضظضي-فطٌّگي است وِ سبظهبى ضا لبزض هيسبظز

ثِ يبزگيطًسُ تجسيل ضَز = .<8يبزگيطيهساضي ثبفث تَسقِ زاًص زض سبظهبى هيضَز؛ يه ٍيژگي
سبظهبًي وِ ثبفث افعايص توبيل ضطوت ثِ يبزگيطي ٍ زض ًتيدِ ،تغييط ٌّدبضّب ٍ اضظشّبي
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اسبسي سبظهبى هيضَز = .<1يبزگيطيهساضي ثبفث افعايص فولىطز سبظهبًي هيضَز ،ظيطا
سبظهبىّب ضا ثِسوت ثِ چبلص وطيسى فطضيبت ٍ فوليبت سٌتي وستٍوبضضبى سَق هيزّس ٍ
هسلّبي شٌّي ٍ هٌغك هسلظ آىّب ضا ثطضسي هيوٌس .يبزگيطيهساضي ،ضبهل چْبض فٌػط است:
وست زاًص ،تَظيـ اعالفبت ،تفسيط اعالفبت ٍ حبفؾِ سبظهبًي = .<8


وًآيريمداريًَ .آٍضي ،ضطط اغلي ثطاي ضلبثت زض لطى ثيستٍيىن است .ضلبثت فعايٌسُ،

تالعوبت هحيغي ضسيس ،تغييطات زض فٌبٍضي ٍ فسم اعويٌبىّبي هحيغي ،سبظهبىّب ضا هدجَض ثِ
پصيطش ًَآٍضي ،ثِفٌَاى ثرص اغلي استطاتژي آىّب ،وطزُ است =ًَ .<20آٍضي ثِ ايي غَضت
تقطيف هيضَز" :پصيطش يه اثعاض ،سيستن ،سيبست ،ثطًبهِ ،فطايٌس ،هحػَل يب ذسهت خسيس وِ
هيتَاًس زض زاذل سبظهبى ايدبز ضَز ٍ يب اظ ثيطٍى ذطيساضي ضَز ٍ ثطاي سبظهبى ،خسيس ثبضس"
= .<4ايي تقطيف ،ثسيبض خبهـ است ٍ ّوِ اًَاؿ آى ضا زض ثطهيگيطزًَ .آٍضي اظ عطيك افعايص
اًقغبفپصيطي سبظهبى ،توبيل آى ثِ تغييط ٍ هقطفي هحػَالت ٍ ذسهبت خسيس ٍ وبّص ايٌطسي،
تأثيط هثجت ثط هَفميت ثلٌسهست ضطوتّب =ًَ .<7آٍضيهساضي ،ضبهل سِ فٌػط استًَ :آٍضي زض
هحػَلًَ ،آٍضي زض فطايٌس ٍ ًَآٍضي زض هسيطيت = .<17
عملكزدساسماوي.زض ايي تحميك ،ضبذعّبي ًطخ ضضس فطٍشً ،طخ ضضس سْن ثبظاضً ،طخ ضضس
سَز ٍ ًطخ ضضس ثطاي اًساظُگيطي فولىطز ضطوتّب ثِوبض ضفتِ است .
ًحَُ اضتجبط هتغيطّبي تحميك ،اظ عطيك ثطضسي ٍ همبيسِ تحميمبت لجلي ،تَضيح زازُ
هيضَز ٍ فطضيِّبي تحميك ثطاسبس آى ثيبى هيضَز.


تاسارمدارييعملكزدساسماوي.ثبظاضهساضي ،فبهلي است وِ ثِ ضطوتّب ووه هيوٌس اضظش
ثبالتطي ضا زض ثلٌسهست ثطاي هطتطيبى ذَز ايدبز وٌٌس .ثبظاضهساضي ،اعالفبت هطتجظ ثب ًيبظّبي
حبل ٍ آيٌسُ هطتطيبى ضا خوـآٍضي هيوٌسّ ،وبٌّگي هيبىثرطي ضا ايدبز هيًوبيس ٍ اظ عطيك
استطاتژيّبي ثبظاضيبثي ثِ هطتطيبى پبسد هيزّس = .<7ثبظاضهساضي ثبفث توطوع الساهبت افطاز ٍ
ٍاحسّب ٍ زض ًتيدِ ،فولىطز ثبالتط سبظهبى هيضَز = .<14ثِفالٍُ ،ثبظاضهساضي ثبفث وست
اعالفبت ثبظاض اظ ذبضج اظ سبظهبى ٍ اًغجبق تػوينگيطيّبي سبظهبى ثب اعالفبت ثبظاض هيضَز .زض
ًتيدِ ،هحػَل ًْبيي سبظهبى ،سبظگبضي ثيطتطي ثب احتيبخبت ثبظاض ذَاّس زاضت ٍ فولىطز
سبظهبًي افعايص هييبثس = .<20ثٌبثطايي ،فطضيِ  1ثِ غَضت ظيط اضائِ هيضَز :
فزضيٍ:1اضتجبط هثجت ثيي ثبظاضهساضي ٍ فولىطز سبظهبًي ٍخَز زاضز.
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تاسارمداري ي وًآيريمداري .اضتجبط ثبظاضهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي زض تحميمبت هرتلفي اثجبت
ضسُ است .وسىيي = <13ثيبى وطز وِ ًَآٍضي ،تأثيط هثجت ثط فولىطز سبظهبًي ٍ ثبظاضهساضي تأثيط
غيطهستمين (اظ عطيك ًَآٍضي) ثط فولىطز سبظهبًي زاضز .لَ = <16زضيبفت وِ ثبظاضهساضي ،اضتجبط
هستمين ثب ًَآٍضي زاضز ٍ ًَآٍضي ًيع ثط فولىطز سبظهبًي تأثيط هيگصاضز .اًٍَوب = <19تأثيط ًَآٍضي
ضا زض اضتجبط ثبظاضهساضي ٍ فولىطز سبظهبًي ضٌبسبيي ًوَز ٍ ثيبى وطز وِ ثبظاضهساضي زض غَضتي
ثبفث افعايص فولىطز سبظهبًي هيضَز وِ ثِ ًَآٍضي هٌدط ضَز .ذيوٌع = <12ثبظاضهساضي،
يبزگيطيهساضيًَ ،آٍضي ٍ فولىطز سبظهبًي ضا ثب ّن زض يه هسل ثطضسي وطز .اٍ ًَآٍضي ضا ثِ
فٌَاى هتغيط ٍاسغِاي زض اضتجبط ثبظاضهساضي ٍ يبزگيطيهساضي ثب فولىطز سبظهبًي هقطفي وطز.
ثٌبثطايي ،فطضيِ  2ثِغَضت ظيط اضائِ هيضَز :
فزضيٍ:2اضتجبط هثجت ثيي ثبظاضهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي ٍخَز زاضز.

تاسارمداريييادگيزيمداري.ثبظاضهساضي ٍ يبزگيطيهساضي ،زاضاي اضظشّب ٍ ضفتبضّبي هطبثِ

ّستٌس .ايي ضجبّتّب فجبضتٌس اظ تَسقِ زاًص زض سبظهبى اظ عطيك ايدبز ضًٍس هساٍم اعالفبت
ثبظاض ٍ ثطضسي زائن ويفيت ايي اعالفبت ٍ هٌغك حبون ثط آىّب = .<1اسليتط ٍ ًبضٍض = <20ثيبى
وطزًس وِ ٍاحس ثبظاضيبثي ثِ ايي زليل وِ زاضاي توطوع ذبضخي استً ،مص وليسي زض ايدبز
سبظهبى يبزگيطًسُ زاضز  .ثبظاضيبثي اظ هَلقيت هٌبسجي ثطاي استفبزُ اظ هعايبي يبزگيطي ثبظاضگطا
ثطذَضزاض است .ثبظاضيبثبى ،ضفتبض يبزگيطي ضا ثب خستدَي اعالفبت هَخَز زض ذبضج ٍ زاذل سبظهبى
هسلسبظي هيوٌٌس .آىّب اعالفبت ضا آظازاًِ ثِ ٍاحسّبي زيگط سبظهبى ٍ فطضِوٌٌسگبى ٍ
هطتطيبى اضائِ هيوٌٌس .اعالفبت ثبظاض ايدبزضسُ تَسظ ثبظاضهساضي ،ضطوتّب ضا لبزض هيسبظز وِ
اضظشّب ٍ هْبضتّبي يبزگيطي سبظهبًي ضا ّوَاضُ ثْجَز ثجرطٌس = .<9ثٌبثطايي ،فطضيِ 3
ثِغَضت ظيط تٌؾين هيضَز :
فزضيٍ:3اضتجبط هثجت ثيي ثبظاضهساضي ٍ يبزگيطيهساضي ٍخَز زاضز.
يادگيزيمداري ي وًآيريمداري .ازثيبت يبزگيطيهساضيً ،مص وليسي آى ضا ثِفٌَاى

پيصظهيٌِ ًَآٍضي ًطبى هيزّسًَ .آٍضيً ،يبظهٌس ايي است وِ افطاز ،زاًص هَخَز ضا وست ٍ آى
ضا زض سبظهبى تسْين وٌٌسّ .طلي ٍ ّبلت = <10ثيبى وطزًس وِ يبزگيطيهساضي سبظهبى ،ثيبًگط
توبيل آى ثِ خصة ايسُّبي خسيس ٍ ثِوبضگيطي آىّبستّ .وچٌيي وست زاًص ثِ هجٌبي زاًص
سبظهبى ٍ ًيع ثِ ؽطفيت خصة سبظهبى ٍ افضبي آى ثستگي زاضز؛ يقٌي تَاًبيي زضن زاًص
خسيسّ ،وبًٌسسبظي آى ٍ ثِوبضگيطي آى ثطاي همبغس تدبضي .ثٌبثطايي ،يبزگيطيهساضي ،ؽطفيت
خصة ضطوت ضا ثبال هيثطز .زض ًتيدِ ،فطضيِ  4ثِغَضت ظيط تٌؾين هيضَز :
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فزضيٍ:4اضتجبط هثجت ثيي يبزگيطيهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي ٍخَز زاضز.
يادگيزيمدارييعملكزدساسماوي.يبزگيطيهساضي ،ثِعَض گستطزُ ،يه ضبيستگي حيبتي ٍ

فبهلي وليسي ثطاي وست هعيت ضلبثتي پبيساض ٍ اضتمبي فولىطز وستٍوبض است .ضطوتّبي لبزض
ثِ يبزگيطي ،ثْتط هيتَاًٌس ثب تغييطات هحيغي هٌغجك ضًَس = .<5ثِفالٍُ ،سبظهبىّبي يبزگيطًسُ،
هٌقغفتط ّستٌس ٍ سطيـتط ثِ چبلصّبي هحيغي پبسد هيزٌّس .زيىسَى = <6ثيبى هيوٌس وِ
يبزگيطي ثط زيگط هٌبثـ ثطتطي زاضز ،ظيطا ضطوتّب ضا لبزض هيسبظز اظ عطيك ثْجَز فقبليتّبي
پطزاظش اعالفبت ،هعيت ضلبثتي ذَز ضا زض ثلٌسهست ،سطيـتط اظ ضلجب حفؼ وٌٌس =.<20
يبزگيطيهساضي ثبفث افعايص فولىطز سبظهبىّب هيضَز ،ظيطا آىّب ضا ثِ سوت ثِ چبلص وطيسى
فطضيبت ٍ فوليبت سٌتي وستٍوبضضبى سَق هيزّس ٍ هسلّبي شٌّي ٍ هٌغك حبون ثط آىّب
ضا ثطضسي هيوٌس = .<7زض ًتيدِ ،فطضيِ  5ثِغَضت ظيط تٌؾين هيضَز :
فزضيٍ:5اضتجبط هثجت ثيي يبزگيطيهساضي ٍ فولىطز سبظهبًي ٍخَز زاضز.
وًآيريمدارييعملكزدساسماوي.تحميمبت هتقسز زض ظهيٌِ ايدبز هحػَل خسيس ،پصيطش ٍ
تَظيـ فٌبٍضي ،ثْجَز فطايٌس ٍ ًَآٍضي ،هؤيس تأثيط هثجت ًَآٍضيهساضي زض فولىطز سبظهبًي است
=ًَ .<3آٍضيهساضي ثِ سبظهبىّب ووه هيوٌس ثب تالعوبت هحيغي ضٍثِضٍ ضًَس ٍ ثب
پيچيسگيّبي فعايٌسُ زض هحيظ ضلبثتي اهطٍظ سبظگبض گطزًسًَ .آٍضي اظ عطيك افعايص
اًقغبفپصيطي سبظهبى ،توبيل آى ثطاي تغييط ٍ هقطفي هحػَالت ٍ ذسهبت خسيس ضا ثيطتط
هيوٌس ٍ وبّص ايٌطسي سبظهبىّب تأثيط هثجت ثط هَفميت ثلٌسهست آىّب زاضز = .<7زض ًتيدِ،
فطضيِ  6ثِ غَضت ظيط تٌؾين هيضَز :
فزضيٍ:6اضتجبط هثجت ثيي ًَآٍضي ٍ فولىطز سبظهبًي ٍخَز زاضز.
فزضياتمياوجي .اًٍَوب = <19زضيبفت وِ ثبظاضهساضي زض غَضتي ثبفث افعايص فولىطز سبظهبًي
هيضَز وِ ثِ ًَآٍضي هٌدط ضَز .ذيوٌع =ً <12يع زضيبفت وِ گطچِ ثبظاضهساضي ٍ يبزگيطيهساضي،
ّط زٍ ،ثبفث ًَآٍضي ٍ زض ًْبيت ثْجَز فولىطز سبظهبًي هيضًَس ،اهب تأثيط يبزگيطيهساضي ،ثيطتط
است .لَ = <16زضيبفت وِ ثبظاضهساضي ثِعَض هستمين ثب ًَآٍضي زض اضتجبط است ٍ ًَآٍضي ًيع ثط
فولىطز سبظهبًي تأثيط هيگصاضز .ثطاسبس هغبلقبت ايي هحممبى هطبّسُ هيضَز وِ ثبظاضهساضي،
اظ عطيك هتغيطّبي ٍاسغِاي يبزگيطيهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي ،ثط فولىطز سبظهبًي تأثيط
هيگصاضز .ثطاسبس ًتبيح ايي تحميمبت ،فطضيبت ظيط تٌؾين ضس:
فزضيٍ:7ثبظاضهساضي ،اظ عطيك ًَآٍضيهساضي ،هٌدط ثِ فولىطز هيضَز.
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فزضيٍ:8ثبظاضهساضي ،اظ عطيك يبزگيطيهساضي ،هٌدط ثِ فولىطز هيضَز.
فزضيٍ:9ثبظاضهساضي ،اظ عطيك يبزگيطيهساضي ،هٌدط ثِ ًَآٍضيهساضي هيضَز.
فزضيٍ:11يبزگيطيهساضي ،اظ عطيك ًَآٍضيهساضي ،هٌدط ثِ فولىطز هيضَز.
مدل تحقيق .ضىل  ،1هسل ولي تحميك ضا ًطبى هيزّس .ضٍاثظ هتغيطّبي هسل زض لبلت
فطضيبت تحميك اضائِ ضسُ است .
تَظيـ
َّضوٌسي
ثبظاض

ايدبز
َّضوٌسي
ثبظاض

فولىطز
سبظهبًي

ثبظاضهساضي

ًَآٍضيهساض
ي

ًَآٍضي
زض
هسيطي
ت

پبسرگَيي
ثِ َّضوٌسي
ثبظاض

ًَآٍضي
زض
فطآيٌس

يبزگيطيهساضي

ًَآٍضي
زض
هحػَل

حبفؾِ
سبظهبًي

تفسيط
اعالفبت

تَظيـ
اعالفبت

وست
زاًص

ضىل  .1هسل تحميك

.ريشضىاسيتحقيق 

3

جامعٍيومًوٍآماري.خبهقِ آهبضي ايي تحميكّ ،وِ ضطوتّبي هَازغصايي پصيطفتِضسُ زض
ثَضس هيثبضس .ثب تَخِ ثِ تقساز ظيبز ضطوتّبي هَازغصايي زض وطَض ٍ تغييطات فطاٍاى زض
سليمِّب ،ذَاستِّب ٍ ًيبظّبي هػطفوٌٌسگبى ،فضبي وستٍوبض زض ايي غٌقت ،ثسيبض ضلبثتي
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است ٍ ضطوتّب ثِضست ًيبظهٌس تَخِ ثِ ًيبظّبي هطتطيبى ّستٌس .زض ايي هيبى ،ضطوتّبي
غصايي پصيطفتِضسُ زض ثَضس ،اظ خولِ ضطوتّبي ثعضي ٍ فقبل زض ايي غٌقت ّستٌس ٍ ًمص
ثسيبض هْوي زض غٌقت هَاز غصايي وطَض زاضًس .
اتشاريريش گزدآيري دادٌَا .ثطاي خوـآٍضي زازُّب اظ پطسطٌبهِ استفبزُ ضس .پطسطٌبهِ،
ضبهل  53سؤال ثَز وِ  6سؤال ثطاي سٌدص هتغيطّبي خوقيتضٌبذتي ٍ  47سؤال ثطاي
سٌدص هتغيطّبي اغلي تحميك ثَز .ثطاي تقييي ضٍايي ،پطسطٌبهِ ضا زض اذتيبض اسبتيس زاًطگبُ،
زاًطدَيبى زوتطي ٍ ذجطگبى غٌقت هَاز غصايي لطاض زازينً .تبيح ضطايت آلفبي وطًٍجبخ،
ًطبىزٌّسُ پبيبيي هٌبست پطسطٌبهِ هيثبضس 24 .ضطوت هَاز غصايي زض ثَضس وطَض حضَض
زاضًس .اظ ايي هيبى 3 ،ضطوت ّيچ توبيلي ثطاي ّوىبضي زض تحميك ًساضتٌس .زض هدوَؿ291 ،
پطسطٌبهِ خوـآٍضي ضس.
مقياطَاي مًرد استفادٌ در تحقيق .ثطاي سٌدص ّط يه اظ هتغيطّبي تحميك اظ

هميبسّبي استبًساضز استفبزُ ضس وِ زض خسٍل  1اضائِ ضسُ است.
خسٍل  .1هميبس هتغيطّبي تحميك


مقياط 

مىثعسؤاالت 

تعداد

ضزيةآلفاي

سؤاالت 

كزيوثاخ 

ثبظاضهساضي

ليىطت

15

0/852

=<14

يبزگيطيهساضي

ليىطت

19

0/741

=<8

ًَآٍضيهساضي

ليىطت

9

0/793

=<17

فولىطز سبظهبًي

ليىطت

4

0/821

=<14


َاييافتٍَايپضيَص 


.تحليلدادٌ
4

تجشيٍيتحليل دادٌَا .زض ايي ثرصً ،تبيح تدعيٍِتحليل زازُّبي تحميك اضائِ ضسُ

است .


11

چشمانداز مديريت بازرگاني  -شماره  -9بهار 1991

مدلاوداسٌگيزي.زض ايي لسوت ،تحليل فبهلي تأييسي ثط ضٍي هتغيطّبي تحميك اًدبم

هيضَز .ثب اًدبم تحليل فبهلي تأييسي ،ثطاظش هسل اًساظُگيطي هتغيطّب -وِ يىي اظ
وبضثطزّبي هسل هقبزالت سبذتبضي است -ثطضسي هيضَز.

خسٍل  .2ضبذعّبي ثطاظش هسلّبي اًساظُگيطي هتغيطّبي هىٌَى
متغيزمكىًن 
ثبظاضهساضي
يبزگيطيهساضي
ًَآٍضيهساضي
فولىطز سبظهبًي

ضاخصتزاسش 
 CFI
RMSEA
0/93
0/054
0/95
0/024
0/95
0/035
0/91
0/052

X2/df
1/36
1/26
2/75
2/89

 AGFI
0/92
0/91
0/95
0/94

 GFI
0/94
0/93
0/92
0/93


تزرسيمدلساختاري(تحليلمسيز).زض ايي لسوت ،هسل سبذتبضي تحميك اضائِ هيگطزز.
زض ايي هسل وِ ثِغَضت تحليل هسيط است ،ضطايت ٍ افساز هقٌبزاضي ثيي هتغيطّب ثيبًگط تأييس
فطضيبت تحميك استّ .وچٌيي ثطاي تَضيح وبهلتط آظهَى فطضيبت تحميك ،ضطايت ٍ افساز
هقٌبزاضي هتغيطّبي هسل سبذتبضي تحميك زض خسٍل  3اضائِ ضسُ است ٍ ثط ايي اسبس ،فطضيبت
اغلي هَضز آظهَى لطاض هيگيطًس .ضىل  ،2هسل سبذتبضي تحميك ضا ًطبى هيزّس .



=9/64t=0/21 -B

ثبظاضهساضي

فولىطز

 .

=7/16t=0/16 -B

=6/19t=0/16 -B





=9/12t=0/59 -B



=3/94t=0/56 -B



ًَآٍضيهساضي





يبزگيطيهساضي


=5/39t=0/51 -B

Chi-Square ;175 ،df;95 ،p-value ;0/00000 ،RMSEA ;0/042
ضىل  .2هسل سبذتبضي (تحليل هسيط) تحميك
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آسمًنفزضياتاسطزيقتحليلمسيز ،آسمًنفزضيات 1تا.9خسٍل  ،3تحليل هسيط
اضتجبط هتغيطّبي اغلي تحميك ضا ًطبى هيزّس .ثب تَخِ ثِ ضىل  ،2ضطايت ٍ افساز هقٌبزاضي
ضٍاثظ هتغيطّبي اغلي تحميك ضا زض ايي خسٍل ًطبى زازُ ضسُ است .تطتيت ايي ضٍاثظ ،ثطاسبس
فطضيبت اغلي (اظ  1تب  )6است وِ زض ثرص ظيط اضائِ هيگطزز :
خسٍل  .3تحليل هسيط اضتجبط هتغيطّبي اغلي (آظهَى فطضيبت اغلي)
مسيز 

ضزية 

t

وتيجٍ

1

ثبظاضهساضي -فولىطز

0/12

4/59

تأييس فطضيِ 1

2

ثبظاضهساضي ًَ -آٍضيهساضي

0/25

7/25

تأييس فطضيِ 2

3

ثبظاضهساضي  -يبزگيطيهساضي

0/64

4/21

تأييس فطضيِ 3

4

يبزگيطيهساضيًَ -آٍضيهساضي

0/62

6/34

تأييس فطضيِ 4

5

يبزگيطيهساضي  -فولىطز

0/25

5/24

تأييس فطضيِ 5

6

ًَآٍضيهساضي -فولىطز

0/65

3/49

تأييس فطضيِ 6



ميتًانتٍوتايجسيزدستيافت .1 :ثب تَخِ ثِ اضتجبط هثجت ،هستمين
تاتًجٍتٍجديل  3
(ضطيت) ٍ هقٌبزاض ( )tهتغيطّبّ ،وِ فطضيبت اغلي (اظ  1تب  )6تأييس هيضًَس .2 .ضست اضتجبط
هتغيطّب زض هسيطّبي ثبظاضهساضي ثِ يبزگيطيهساضي ،يبزگيطيهساضي ثِ ًَآٍضيهساضي ٍ
ًَآٍضيهساضي ثِ فولىطز ثبالست .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ّسف تحميك ايدبز الگَي اضتجبعي هٌبست
ثيي ايي هتغيطّب هيثبضس ،هسيط هسل ولي تأييس لطاض هيضَز.
آسمًنفزضيات 7تا .11فطضيِّبي فَق ،زاضاي هتغيطّبي هيبًدي ّستٌس :زض فطضيِ ،7
ًَآٍضيهساضي؛ زض فطضيِ  ،8يبزگيطيهساضي؛ زض فطضيِ  ،9يبزگيطيهساضي؛ ٍ زض فطضيِ ،10
ًَآٍضيهساضي .ثب ثطضسي اثطات ول ،هستمين ٍ غيطهستمين هتغيطّبي هستمل ثط هتغيط ٍاثستِ
-وِ زض خسٍل  4اضائِ ضسُ است -هيتَاى ايي فطضيبت ضا آظهَى وطز .
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تزرسياثزات كل،مستقيميغيزمستقيممتغيزَا .ثطاي ثطضسي تأثيط هستمين ٍ غيطهستمين
هتغيطّبي هستمل ثط ٍاثستِ ،الظم است وِ اثطات ول ،هستمين ٍ غيطهستمين هتغيطّبي زضًٍعاي
هسل اضائِ گطزز.
ًتبيح ايي ثطضسيّب ثطاي استفبزُ زض هسل تحميك زض خسٍل ً 4طبى زازُ ضسُ است.
خسٍل  .4تفىيه اثطات ول ،هستمين ٍ غيطهستمين زض هسل تحميك
متغيزياتستٍ 

متغيزمستقل 



1

يبزگيطيهساضي

2

ًَآٍضيهساضي

3

فولىطز سبظهبًي

تأثيز 
مستقيم 

غيزمستقيم 

كل 

ثبظاضهساضي

0/64

--

0/64

ثبظاضهساضي

0/25

(0/40 ; )0/64*0/62

0/65

يبزگيطيهساضي

0/62

--

0/62

ثبظاضهساضي

0/12

يبزگيطيهساضي

0/25

(+)0/25*0/65
(*0/65(+)0/64*0/25
0/58 ;)0/64*0/62
(0/40 ;)0/62*0/65

0/70

0/65

ًَآٍضيهساضي

0/65

--

0/65

ًتبيح ايي ثطضسيّب ًطبى هيزّس وِ:
ثبظاضهساضي ثِعَض هستمين (هقبزل  )0/12اضتجبط هثجت ثب فولىطز زاضز ،زض حبليوِ زض هسيط
ثبظاضهساضي ثِ ًَآٍضيهساضي ثِ فولىطز ثِ هيعاى  0/16ثب فولىطز اضتجبط هثجت زاضز .ثب تَخِ ثِ
تأثيط هثجت ٍ  65زضغسي ًَآٍضيهساضي ثط فولىطزً ،تيدِ هيضَز وِ ثبظاضهساضي اظ عطيك
ًَآٍضيهساضي هٌدط ثِ فولىطز هيگطزز .هسيط ثبظاضهساضي ثِ ًَآٍضيهساضي ،زاضاي فسز هقٌبزاضي
 ٍ 7/25هسيط ًَآٍضيهساضي ثِ فولىطز ،زاضاي فسز هقٌبزاضي  3/49استّ .ط زٍ هسيط ،هقٌبزاضًس
ٍ اظ عطيك افساز هقٌبزاضي ًيع هطرع ضسُ وِ ثبظاضهساضي اظ عطيك ًَآٍضيهساضي هٌدط ثِ
فولىطز هيضَز .ثٌبثطايي ،فطضيِ  7تأييس هيگطزز ،يقٌي ثبظاضهساضي اظ عطيك ًَآٍضيهساضي هٌدط
ثِ فولىطز هيضَز.
ثبظاضهساضي ثِعَض هستمين (هقبزل  )0/12اضتجبط هثجت ثب فولىطز زاضز ،زض حبليوِ زض هسيط
ثبظاضهساضي ثِ يبزگيطيهساضي ثِ فولىطز ثِ هيعاى  0/16ثب فولىطز اضتجبط هثجت زاضز .ثب تَخِ ثِ
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تأثيط هثجت ٍ  25زضغسي يبزگيطيهساضي ثط فولىطزً ،تيدِ هيضَز وِ ثبظاضهساضي اظ عطيك
يبزگيطيهساضي هٌدط ثِ فولىطز هيگطزز .هسيط ثبظاضهساضي ثِ يبزگيطيهساضي ،زاضاي فسز
هقٌبزاضي  ٍ 4/21هسيط يبزگيطيهساضي ثِ فولىطز زاضاي فسز هقٌبزاضي  5/24استّ .ط زٍ هسيط،
هقٌبزاضًس .ثٌبثطايي ،فطضيِ  8تأييس ضسُ ،يقٌي ثبظاضهساضي اظ عطيك يبزگيطيهساضي هٌدط ثِ
فولىطز هيضَز.
ثبظاضهساضي ثِعَض هستمين (هقبزل  )0/25اضتجبط هثجت ثب ًَآٍضيهساضي زاضز ،زضحبليوِ زض
هسيط ثبظاضهساضي ثِ يبزگيطيهساضي ثِ ًَآٍضيهساضي ثِ هيعاى  0/40ثب ًَآٍضيهساضي اضتجبط
هثجت زاضز .ثب تَخِ ثِ تأثيط هثجت ٍ  62زضغسي يبزگيطيهساضي ثط ًَآٍضيهساضيً ،تيدِ هيضَز
وِ ثبظاضهساضي اظ عطيك يبزگيطيهساضي هٌدط ثِ ًَآٍضيهساضي هيگطزز .هسيط ثبظاضهساضي ثِ
يبزگيطيهساضي ،زاضاي فسز هقٌبزاضي  ٍ 4/21هسيط يبزگيطيهساضي ثِ ًَآٍضيهساضي ،زاضاي فسز
هقٌبزاضي  6/34استّ .ط زٍ هسيط ،هقٌبزاضًس .ثٌبثطايي ،فطضيِ  9تأييس هيگطزز ،يقٌي ثبظاضهساضي
اظ عطيك يبزگيطيهساضي هٌدط ثِ ًَآٍضيهساضي هيضَز.
يبزگيطيهساضي ثِعَض هستمين (هقبزل  )0/25اضتجبط هثجت ثب فولىطز زاضز ،زض حبليوِ زض
هسيط يبزگيطيهساضي ثِ ًَآٍضيهساضي ثِ فولىطز ثِ هيعاى  0/40ثب فولىطز اضتجبط هثجت زاضز .ثب
تَخِ ثِ تأثيط هثجت  65زضغسي ًَآٍضيهساضي ثط فولىطزً ،تيدِ هيضَز وِ يبزگيطيهساضي اظ
عطيك ًَآٍضيهساضي هٌدط ثِ فولىطز هيگطزز .هسيط يبزگيطيهساضي ثِ ًَآٍضيهساضي ،زاضاي
فسز هقٌبزاضي  ٍ 6/34هسيط ًَآٍضيهساضي ثِ فولىطز ،زاضاي فسز هقٌبزاضي  3/49استّ .ط زٍ
هسيط ،هقٌبزاضًس .ثٌبثطايي ،فطضيِ  10تأييس هيگطزز ،يقٌي يبزگيطيهساضي اظ عطيك ًَآٍضيهساضي
هٌدط ثِ فولىطز هيضَز.
وتيجٍگيزييپيطىُادَا

.5

ًتبيح تحميك ،هؤيس اضتجبط هثجت ثبظاضهساضي ٍ فولىطز است .ايي يبفتِ ثب ًتبيح تحميمبت
وَّلي ٍ خبٍٍضسىي = ٍ <14اسليتط ٍ ًبضٍض = <20هغبثمت زاضز .زض ًتيدِ ،ضطوتّب ثطاي افعايص
فولىطز ذَز ثبيس زست ثِ فقبليتّبي ثبظاضهساض ثعًٌس .ثبظاضهساضي ثِ ضطوتّب اهىبى هيزّس وِ
تَاًبيي خوـآٍضي ٍ پطزاظش اعالفبت ثبظاض ذَز ضا تَسقِ زٌّس .ايي تَاًبييّب ثبفث افعايص
ًَآٍضي سبظهبى هيضَز ٍ ًَآٍضي ايدبزضسُ ًيع ثبفث افعايص فولىطز سبظهبى هيگطززً .تبيح
ّوچٌيي هؤيس اضتجبط هثجت ثبظاضهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي است .ايي يبفتِ ثب ًتبيح تحميمبت وسىيي
= <13لَ = ٍ <16اًٍَوبُ = <19هغبثمت زاضز .زض ًتيدِ ،ضطوتّب ثطاي افعايص ًَآٍضي ثبيس ثِ
ثبظاضهساضي ضٍي آٍضًس ،ظيطا ثبظاضهساضي ،هستلعم اًدبم وبضّبي خسيس يب هتفبٍت زض ٍاوٌص ثِ
ضطايظ ثبظاض است وِ ًْبيتبً هٌدط ثِ ًَآٍضي هيضَزً .تبيح ًطبى هيزّس وِ ثبظاضهساضي ثب
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يبزگيطيهساضي اضتجبط هثجت زاضز .ايي يبفتِ ثب ًتبيح تحميمبت اسليتط = ٍ <20ثيىط ٍ سيٌىَال =<1
هغبثمت زاضز .ثبظاضهساضي ثبفث تَسقِ زاًص زض سبظهبى ٍ ايدبز ضًٍس هساٍم اعالفبت ثبظاض ٍ
ثطضسي زائن ويفيت ايي اعالفبت ٍ هٌغك حبون ثط آىّب هيضَزً .تبيح ًطبى هيزّس وِ
يبزگيطيهساضي ثط ًَآٍضيهساضي تأثيط هيگصاضز .ايي يبفتِ ثب ًتبيح تحميمبت ّطلي ٍ ّبلت =ٍ <10
ثيىط ٍ سيٌىَال = <2هغبثمت زاضز .لصا ضطوتّب ثطاي زستيبثي ثِ ًَآٍضيهساضي ثبيس ثِ سوت
يبزگيطيهساضي ثطًٍس .يبزگيطيهساضي ثبفث افعايص ًَآٍضي سبظهبى اظ عطيك هطبّسُ هحيظ ٍ
تقبهل ثب آى ٍ افعايص زاًص ٍ تَاًبيي زضن ٍ پيصثيٌي ًيبظّبي هطتطيبى ٍ ثبظاضّبي زض حبل
ؽَْض –ثِزليل اضتجبط سبظهبى ثب هحيظ ذبضخي -هيضَزً .تبيح ،هؤيس اضتجبط يبزگيطيهساضي ٍ
فولىطز است .ايي يبفتِ ثب ًتبيح تحميمبت گطيٌطتيي = ٍ <7اسليتط ٍ ًبضٍض = <20هغبثمت زاضز.
يبزگيطيهساضي ثبفث افعايص تَاًبييّبي سبظهبى زض ايدبز ًَآٍضي ٍ زض ًتيدِ ،افعايص فولىطز
سبظهبًي ٍ اهىبى اًغجبق ثْتط ثب تغييطات هحيغي هيضَزً .تبيح ًطبى زاز وِ ًَآٍضيهساضي ثب
فولىطز سبظهبًي اضتجبط هثجت زاضز .ايي يبفتِ ثب ًتبيح تحميمبت ثيىط ٍ سيٌىَال = ٍ <7اسليتط =<3
هغبثمت زاضزًَ .آٍضيهساضي ثبفث افعايص تَاًوٌسي سبظهبى زض هَاخِْ ثب تالعوبت هحيغي ٍ
پيچيسگيّبي فعايٌسُ هحيظ ضلبثتي اهطٍظ ٍ پبسرگَيي سطيـ ثِ چبلصّبي هحيغي ٍ اضائِ
هَفك هحػَالت خسيس هيضَزً .تبيح ّوچٌيي ًطبى هيزّس وِ ثبظاضهساضي اظ عطيك
ًَآٍضيهساضي هٌدط ثِ فولىطز هيضَز .ايي يبفتِ ثب ًتبيح تحميمبت اًٍَوب = ٍ <19وسىيي =<13
هغبثمت زاضز .زض ًتيدِ ،اگط فقبليت ضطوتّبي ثبظاضهساض هٌدط ثِ ًَآٍضي ضَز ،ثبفث افعايص ّط
چِ ثيطتط فولىطز سبظهبًي هيضَزً .تبيح ّوچٌيي ًطبى زاز وِ ثبظاضهساضي اظ عطيك
يبزگيطيهساضي هٌدط ثِ فولىطز هيضَز .ايي يبفتِ ثب ًتبيح تحميمبت ذيوٌع = ٍ <12وسىيي =<13
هغبثمت زاضزً .تبيح ًطبى زاز وِ ثبظاضهساضي اظ عطيك يبزگيطيهساضي هٌدط ثِ ًَآٍضيهساضي
هيضَز .ايي يبفتِ ثب ًتبيح تحميمبت لي = ٍ <15لَ = <16هغبثمت زاضز .ثٌبثطايي ،اگط فقبليت
ضطوتّبي ثبظاضهساض ثب يبزگيطي ّوطاُ ثبضس ،ثيطتط هيتَاًس هٌدط ثِ ًَآٍضي ضَزً .تبيح ًطبى
زاز وِ يبزگيطيهساضي اظ عطيك ًَآٍضيهساضي هٌدط ثِ فولىطز هيضَز .ايي يبفتِ ثب ًتبيح
تحميمبت وسىيي = ٍ <13ذيوٌع = <12هغبثمت زاضز .ثٌبثطايي ،ضطوتّب ثطاي افعايص فولىطز ذَز
ثبيس يبزگيطي ايدبزضسُ زض سبظهبى ضا ثب ًَآٍضي ّوطاُ سبظًس .
ًتبيح ايي تحميك ،وبضثطزّبي ثسيبضي ثطاي هسيطاى ضطوتّبي هَاز غصايي پصيطفتِضسُ زض
ثَضس زاضز :
ضطوتّب ثب استفبزُ اظ ثبظاضهساضي ثبيس ثِ يبزگيطيهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي زست يبثٌس.
خوـآٍضي ٍ استفبزُ اظ اعالفبت هطتطيبى ٍ عطاحي ٍ اخطاي ثطًبهِّبي ثبظاضيبثيّ ،سايتوٌٌسُ
ضطوتّب زض فطايٌس يبزگيطيهساضي ٍ ًَآٍضيهساضي ضطوتّب است.
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ضطوتّب ثطاي افعايص ًَآٍضي ثبيس سيستنّبيي ضا ثطاي ثبظاضهساض ضسى ٍ يبزگيطي ٍ ًيع
ثطاي پيبزُسبظي هسيطيت ويفيت خبهـ عطاحي ٍ اخطا وٌٌس.
ضطوتّب ثطاي افعايص فولىطز ذَز ثبيس زست ثِ ًَآٍضي زض هحػَالت ،فطايٌسّب ٍ
سيستنّبي هسيطيتي ذَز ثعًٌس.
ثْتط است وِ ضطوتّبي ثبظاضهساض ،ثب استفبزُ اظ اعالفبت ثِزست آهسُ اظ ثبظاضهساضي،
سيستنّبي يبزگيطي ضا پيبزُ وٌٌس ٍ ثب استفبزُ اظ لبثليت سيستنّبي يبزگيطيهساضًَ ،آٍضيّبيي
ضا اًدبم زٌّس تب فولىطز آىّب ثيص اظ پيص افعايص يبثس.
تأثيط ثبظاضهساضي ثط فولىطز سبظهبًي ظهبًي ثيطتط هيضَز وِ ّوطاُ ثب پيبزُسبظي هسيطيت
ويفيت خبهـ ثبضس .ثٌبثطايي ،ضطوتّبي ثبظاضهساض ثبيس سيستن هسيطيت ويفيت خبهـ ضا پيبزُ وٌٌس
تب فولىطز آىّب ثيطتط ضَز.
ضطوتّبيي وِ ثِ اخطاي هسيطيت ويفيت خبهـ هيپطزاظًسًَ ،آٍضيّبيي ضا ًيع ثبيس اًدبم
زٌّس تب اضتجبط هسيطيت ويفيت خبهـ ٍ فولىطز سبظهبًي ثيطتط ضَز.
اظ لحبػ فولي ،فالٍُ ثط هحسٍزيتّبي ظهبًي ٍ ثَزخِاي ،ضٍش خوـآٍضي زازُّب ًيع يىي
اظ هحسٍزيتّبي زيگط ايي تحميك است .هتأسفبًِ ثِزليل ًجَز پبيگبُ زازُّبي هطتجظ ثب
هتغيطّبي تحميك زض ضطوتّبي هَضز ثطضسي ،ثِخع اعالفبت فولىطزي وِ اظ عطيك ثَضس
ثِزست آهس ،خوـآٍضي اعالفبت ثب پطسطٌبهِ اًدبم گطفتّ .طچٌس تالشّبي ظيبزي ثطاي
استبًساضز وطزى پطسطٌبهِ اًدبم ضسٍ ،لي استفبزُ اظ اثعاض پطسطٌبهِ ،ثًَِفي ،لضبٍت ٍ سَگيطي
پبسدزٌّسگبى ضا ثِّوطاُ زاضز ٍ اگط پبسدزٌّسگبى ،اعالفبت تحطيفضسُ ضا اضائِ زٌّس ،هقيبضّبي
فيٌي ثطاي اضظيبثي پبسدّبي زضيبفتي ٍخَز ًساضز .لصا ضيَُاي وِ هيتَاى ثطاي سٌدص افتجبض
ًتبيح ايي تحميك ثِوبض ثطز ،تىطاض آى زض غٌبيـ زيگط ٍ همبيسِ ًتبيح است.
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