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 تًفيق مديريت داوصالگًي ارائٍ 

 

  حامد حيدري،   حميد راميه مُر، اکرم َاديسادٌ مقدم
 دٌيچک
 ػوَهي هطيظ ـلبثتي ثِ گفايً ٍ اعالػبت ٍ اـتجبعبت ّبي آٍـي في اًگيك تَوؼِ وفيغ ٍ اػدبة   

 هكيت ـلبثتي تٌْب ػٌَاى ثِ خوؼي يبؼگيفي ٍ ؼاًً وِ ٍ هؽيفيت اثفثػً آى وجت ٌؽُ ؼاًً ووت

 هَفك ضبضف لفى پيسيؽُ ٍ خْبى هتطَل ؼـ ّبيي وبقهبى ثٌبثفايي گيفؼ. لفاـ ـٍقافكٍى تَخِ هَـؼ پبيؽاـ

وبقي وٌٌؽ. اق ُ بؼثب هَفميت پي ـا ؼاًً يبؼگيفي، وىت، ضفظ ٍ تَوؼِ ففايٌؽ ثتَاًٌؽ وِ ثَؼ غَاٌّؽ
وبقي هَفك هؽيفيت ؼاًً  ي ثفاي پيبؼُالگَيـٍ ّؽف اِلي ايي همبلِ ٌٌبوبيي ػَاهل تَفيك ٍ اـائِ  ايي

ثبٌؽ. خْت ؼوتيبثي ثِ ايي هٌظَـ اثتؽا  ثب اوتفبؼُ اق ـٍي تطليل ػبهلي ؼـ ثبًه ِبؼـات ايفاى هي
ٌؼجِ ثبًه  130ؼـ َيِ عفاضي ٌؽ ٍ گ 63ػَاهل تَفيك هؽيفيت ؼاًً ٌٌبوبيي، وپه پفوٌٍبهِ ثب 

تىويل گفؼيؽ. ًتبيح تطميك ًٍبى ؼاؼ وِ ػَاهل َِـت تّبؼفي تَقيغ ٍ تَوظ هؽيفاى ثبًه ِ ِبؼـات ث
گيفي ـاّجفؼي هجتٌي ثف ؼاًبيي ٍ تَوؼِ ففٌّگ ًَآٍـي، گفايً  تفتيت، خْتِ تَفيك هؽيفيت ؼاًً ث

ّب ٍ هؽيفيت ٌبيىتِ هطَـ اوت. ّوسٌيي  ٌبيىتگيٍ ضوبيت اق ؼاًً ٍ تَوؼِ وَي تَوؼِ، اًتمبل  ثِ
ؼـ ثبًه ِبؼـات ايفاى خْت گيفي ـاّجفؼي هجتٌي ثف ؼاًبيي ٍ تَوؼِ ففٌّگ ًَآٍـي ثيٍتفيي تأثيف ـا 

 ثف تَفيك هؽيفيت ؼاًً ؼاـؼ.

 

گيري راَبردي محًر، مديريت  مديريت داوص، عًامل کليدي تًفيق، جُت َا: کليد ياشٌ

 عٍ، اوتقال ي حمايت از داوص.ضايستٍ محًر، تًس

 

                                                 
 .19/08/89تبـيع پؿيفي همبلِ:  01/04/89تبـيع ؼـيبفت همبلِ:  

 بُ ٌْيؽ ثٍْتي. ؼاًٍىؽُ هؽيفيت ٍ ضىبثؽاـي ؼاًٍگ ؼاًٍيبـ 

  .)ؼاًٍدَي ؼوتفي هؽيفيت ـفتبـي، ؼاًٍىؽُ هؽيفيت ٍ ضىبثؽاـي ؼاًٍگبُ ٌْيؽ يٍْتي )ًَيىٌؽُ هىئَل 

Email: H.raminmehr@gmail.com  
 .ؼاًٍدَي ؼوتفي هؽيفيت ؼٍلتي ؼاًٍگبُ آقاؼ اوالهي ٍاضؽ ػلَم ٍ تطميمبت 
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 مقدمٍ 

اهفٍقُ ؼـ التّبؼ خْبًي په اق خٌگ خْبًي ؼٍم ـٌؽ زٍوگيفي ؼاٌتِ اوت ٍ  ،ثػً غؽهبت
اق غؽهبت خْبًي ي ا ثػً ػوؽُ .غَاّؽ ثَؼًيك ًيبق ثِ غؽهبت ثيً اق پيً  ،ثب پيٍففت ثٍف
ؼـ ضبلي . ؼّؽ ل هيثػً هْوي اق غؽهبت ـا تٍىي ،ايي ٌِؼت ؼـ خْبى. اوتغؽهبت ثبًىي 

وِ غؽهبت ثبًىي ؼـ خْبى ـٌؽ وفيؼي ؼاـؼ ٍ تطَالت خْبًي ٌؽى ؼـ غؽهبت ثبًىي ـٍ ثِ 
افكايً اوت، وٍَـّبي ؼـ ضبل تَوؼِ اق خولِ ايفاى ثبيؽ غَؼ ـا ثفاي تطَالت وفيغ ؼـ اـتجبط 

كٍى ؼاًً ٍ ؼـ ايي ـاوتب، يىي اق تطَالت خْبًي، اّويت ـٍق اف .ؽٌثب غؽهبت ثبًىي آهبؼُ وٌ
 ّب اوت.  هؽيفيت هؤثف آى ؼـ ػفِِ وبقهبى

ضبت گًَبگًَي هبًٌؽ ػّف اِغال ،اًؽيٍوٌؽاى ٍ ِبضجٌظفاى ثفاي تَِيف ػّفوًٌَي   
اِغالضبت ٍ  [.23ٍ  10]اًؽ وبـثفؼُ ـا ثِ يب خبهؼِ ؼاًٍي هَج وَم ، ػّف اعالػبت،ففاٌِؼتي

ٌؽ ٍ آى اّويت ؼاًً ؼـ ػّف وًٌَي اوت؛ ٍالگبى ثِ وبـ ـفتِ، توبهبً ؼـ يه زيك هٍتفن ّىت
گيفؼ  ؼـ ضَقُ وبقهبى ًيك ًيبق ثِ ؼاًً ٍ هتؼبلجبً هؽيفيت اثفثػً آى اق ايي ٍالؼيت وفزٍوِ هي
ٌَؼ.  وِ ؼاًً ؼـ ػولىفؼ وبقهبًي ٍ ؼوتفوي ثِ هكيت ـلبثتي پبيؽاـ، ػٌّفي هْن تلمي هي

ّب ثبيؽ  ٍ ضفظ هكيت ـلبثتي، وبقهبى . ثِ ػجبـت ؼيگف ثِ هٌظَـ ثبلي هبًؽى ؼـ غظ همؽم[4]
ّبي  ٍـي اق ؼاًً ٍ ٌبيىتگي ؼاـاي ظففيت هٌبوجي ثفاي ضفظ، تَوؼِ، وبقهبًؽّي ٍ ثْفُ

 وبـوٌبًٍبى ثبٌٌؽ.
اّويت هؽيفيت ؼاًً ؼـ خبهؼِ هب َِـت  قيبؼي پيفاهَىّبي  عي زٌؽ وبل گؿٌتِ ثطث   

ّبي ػلوي هػتلف، هبًٌؽ التّبؼ، هؽيفيت ٍ  گففتِ اوت. اوتبؼاى، هطممبى ٍ اًؽيٍوٌؽاى اق ـٌتِ
ؼاًً ٍ هؽيفيت اثفثػً آى ؼـ ػفِِ  ،ٌٌبوي ٍ غيفُ تَافك ؼاـًؽ وِ ؼـ ؼًيبي هؼبِف خبهؼِ

وٌؽ. ظَْـ ٍ گىتفي  ًمً اوبوي ـا ؼـ ؼوتيبثي ثِ هكيت ـلبثتي پبيؽاـ ثبقي هي ،وبقهبى
ّبي اًدبم ٌؽُ ؼـ ػفِِ  مًٍّهؽيفيت اعالػبت ٍ هؽيفيت ؼاًً اق يىىَ هؽيَى هغبلؼبت ٍ پ

ّبي يبؼ  ّبي پيٍفٍ ثِ اوتمفاـ ًظبم هؽيفيت وىت ٍ وبـ ٍ اق وَي ؼيگف، ضبِل گفايً وبقهبى
ّب ؼـ ػفِِ ػول، ثب ٌفايظ ٍ همتضيبت  ّب ثفاي تّطيص ٍ تغجيك ايي ًظبم ٌؽُ ٍ تالي آى

 هطيظ ؼاغلي ٍ غبـخي وبقهبى اوت.
ثٌؽي ػَاهل هؤثف ثف هؽيفيت ؼاًً  بضف ٌٌبوبيي ٍ اٍلَيتثِ ايي اػتجبـ، ّؽف اِلي تطميك ض   

ثبٌؽ. ؼـ ايي ـاوتب ثِ تؼفيف ؼاًً،  وبقي آى هي ٍ ؼـ ًْبيت اـائِ الگَيي خْت هَفميت پيبؼُ
هؽيفيت ؼاًً، اَِل هؽيفيت ؼاًً، هكايبي اوتفبؼُ اق هؽيفيت ؼاًً ٍ وپه ػَاهل هؤثف ثف 

ه اق ٌٌبوبيي ػَاهل هؤثف ثف تَفيك هؽيفيت ؼاًً ٍ تَفيك هؽيفيت ؼاًً پفؼاغتِ غَاّؽ ٌؽ. پ
اـائِ ٌؽُ هَـؼ آقهَى لفاـ گففتِ اوت. ثِ عَـ ولي  ياـائِ الگَي هفَْهي، ؼـ ػول ًيك الگَ

پفؼاقي هَخت تَوؼِ ٍ گىتفي هجبًي ًظفي هؽيفيت ؼاًً  تطميك ضبضف ّن اق خٌجِ ًظفيِ
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 تَفيك هؽيفيت ؼاًًالگَي اـائِ 

 
 

اي هؽيفاى ٍ وبـٍـقاى هؽيفيت ؼاًً ففاّن ٌؽُ اوت ٍ ّن اق خٌجِ وبـثفؼي ، پيٌٍْبؼاتي ـا ثف
 وفؼُ اوت.

 

 تعريف داوص

يب آٌٌبيي  ؼاًً ػجبـت اوت اق ؼـن "ؼـ ففٌّگ لغت آوىفَـؼ تؼفيف ؼاًً زٌيي آهؽُ اوت: 
ثِ ايي تؼفيف ٍالُ يؽگبُ، ؼاًٍپَـت ٍ پفٍوبن . ثفاي ثىظ ايي ؼ"ضبِل اق تدفثِ ٍ اعالػبت

ّب، اعالػبت  بـت اوت اق تفويجي ًبپبيؽاـ اق تدفثيبت، اـقيؼاًً ػج"افكايٌؽ:  زْبـزَة ـا هي
ّبي غجفگبى وِ زبـزَثي ثفاي اـقيبثي ٍ اؼغبم تدفثيبت ٍ اعالػبت خؽيؽ ثِ  اي ٍ ثيًٌ قهيٌِ

 [.6ٍ 5]"ؼّؽ ؼوت هي
ّب ٍ اػؽاؼ غبم ّىتٌؽ؛ ؼاؼُ يه  ٍالؼيت ،ّب ثِ عَـ ولي هٌٍأ تٍىيل ؼاًً، ؼاؼُ اوت. ؼاؼُ   

يه هَلؼيت ٍ يب يه هَـؼ اق يه قهيٌِ غبَ، ثؽٍى اـتجبط ثب ؼيگف زيكّبوت. اق لفاـ  ٍالؼيت اق
ػجبـت اوت اق افىبـ ٍ  ،ؼاًً [.5]گيفؼ  ّب ؼـ يه قهيٌِ غبَ اعالػبت ٌىل هي گففتي ؼاؼُ

ّبي آهَغتِ ٌؽُ وِ ففؼ آى ـا اق عفيك تدفثِ، اوتؽالل، ثّيفت ،  پٌؽاـّب، فْن ٍ ؼـن
آٍـؼ. ٌّگبهي وِ ؼيگفاى ؼـ ؼاًً غَؼ ثب اففاؼ وْين  ٌٌيؽى ثِ ؼوت هي غَاًؽى ٍ ،يبؼگيفي

ٌَؼ ،  يبثؽ ٍ ٌّگبهي وِ ؼاًً ففؼ ثب ؼاًً ؼيگفاى تفويت هي ًٌَؽ، ؼاًً گىتفي هي هي
آيؽ. ؼاًً هبّيتي ففؼي ؼاـؼ؛ قيفا ثب اـقٌْب ٍ ثبٍـّبي اففاؼ ٍ اؼـان  ؼاًً خؽيؽي ثِ ٍخَؼ هي

، اـتجبط هتمبثل ؼاـؼ. ثِ ػالٍُ ؼاًً ؼـ ثبفت ٍ قهيٌِ ـٍاثظ ثيي ففؼي ّب اق خْبى ٍ ؼيگفاى آى
 [.15]تف ٍ هؼٌبؼاـتف اق اعالػبت اوت ٌَؼ. القم ثِ ؾوف اوت وِ ؼاًً غٌي ظبّف هي

ّبي ًظبم يبفتِ اوت وِ  ّب، اعالػبت هَخَؼ ٍ ًگفي تفويت ويبلي اق تدفثيبت، اـقي ،ؼاًً   
ؼّؽ. ؼاًً، ؼـ ؾّي ؼاًٍَـ  گيفي اق تدفثيبت خؽيؽ ثِ ؼوت هي زبـزَثي ثفاي اـقٌيبثي ٍ ثْفُ

ّب ًِ تٌْب ؼـ هؽاـن ٍ ؾغبيف ؼاًً ثلىِ ؼـ  ـٍؼ. ؼاًً ؼـ وبقهبى آيؽ ٍ ثِ وبـ هي ثِ ٍخَؼ هي
ٌَؼ. تجؽيل ؼاؼُ ثِ  ّبي وبـي، ففايٌؽّبي وبقهبًي اػوبل ٍ ٌّدبـّب ًيك هدىن هي ـٍيِ

 [.17]ي هؽيفيت ؼاًً اوتاعالػبت ٍ وپه ثِ ؼاًً، هطَـ اِل
 

 مديريت داوص تعريف 

آٍـي اعالػبت ثِ  ّبي في اي ثيي الوللي، وِ ؼـ ثىيبـي اق قهيٌِ گفٍُ وبـتٌف، ؼـ ضىن هؤوىِ
تفيي تؼبـيف هؽيفيت ؼاًً ـا ثِ ٌفش قيف  پفؼاقؼ، يىي اق ؼليك پمًٍّ، تطليل ٍ هٍبٍـُ هي

 اـائِ ؼاؼُ اوت:
اوت وِ ٌيَُ ثفغَـؼاـي اق ضوبيت ؼٍ خبًجِ ـا ثفاي ايدبؼ، اي ػلوي  هؽيفيت ؼاًً ـٌتِ   

ثىوي هؽيفيت ؼاًً ـا ففايٌؽ  [.1]وٌؽ  تّفف، وبقهبًؽّي ٍ اوتفبؼُ اق اعالػبت، تٍَيك هي
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ّبي ففؼي ٍ وبقهبًي ؼـ ول وبقهبى وِ هٌدف ثِ اففايً ثبقؼُ ٍ ػولىفؼ  تَقيغ ٍ پػً ؼاًىتِ
 [.2]ول وبقهبى ٌَؼ، تؼفيف وفؼُ اوت

وٌؽ، هؽيفيت ؼاًً ػجبـت اوت اق تالي  ( ػٌَاى هي1998ثِ ًمل اق پفٍوبن )« ٍٍى وُفٍ»    
ثفاي وٍف ؼاـايي ًْفتِ ؼـ ؾّي اففاؼ ٍ تجؽيل ايي گٌح پٌْبى ثِ ؼاـايي وبقهبًي، ثِ عَـي وِ 

ّبي ٌفوت ؼغيل ّىتٌؽ، ثِ ايي ثفٍت ؼوتفوي  گيفي ؼـتّوين هدوَػِ ٍويؼي اق اففاؼي وِ
 [.27]ثتَاًٌؽ اق آى اوتفبؼُ وٌٌؽ  ؼاٌتِ ٍ

آى اوت تب ًطَُ ٍ زگًَگي تجؽيل  ؼًجبل  ّب ثِ ثِ عَـ غالِِ هؽيفيت ؼاًً ؼـ وبقهبى   
 ّبي ففؼي ٍ گفٍّي تجييي ٍ ـٌٍي وٌؽ.  ّبي ففؼي ٍ وبقهبًي ـا ثِ هْبـت اعالػبت ٍ ؼاًىتِ

 

 اصًل مديريت داوص 

اي ثيبًگف اَِل هؽيفيت ؼاًً اوت. ثب  ت ؼاًً تب اًؽاقُتؼبـيف ٍ هفبّين اـائِ ٌؽُ ؼـثبـُ هؽيفي
اَِل هؽيفيت ؼاًً ـا زٌيي  "ؼاًً وبـي"( ؼـ وتبة 1998ٍخَؼ ايي، ؼاًٍپَـت ٍ پفٍوبن )

 وٌٌؽ. عفش هي

 ؼاًً، ًٍأت گففتِ اق افىبـ اففاؼ اوت ٍ ؼـ افىبـ آًبى خبي ؼاـؼ.  .1

 تىْين ؼاًً هىتلكم اػتوبؼ اوت. .2

 وبقؼ. ؼاًٍي خؽيؽ ـا اهىبى پؿيف هيآٍـي، ـفتبـّبي  في .3

 تىْين ؼاًً ثبيؽ تٍَيك ٌَؼ ٍ پبؼاي ثگيفؼ. .4

 ضوبيت هؽيفاى ٍ هٌبثغ، ضفٍـي اوت. .5

ّبي  ٌَؼ وِ ؼاًه ثِ ٌيَُ ؼاًً هبّيتي غلك ًٌَؽُ ؼاـؼ ٍ تٍَيك اففاؼ، هَخت هي .6
 [.6]اي گىتفي يبثؽ غيف هٌتظفُ

 

 مساياي مديريت داوص

ؼاًً ثٌب  هجٌبيؽُ ـا ثفاي هطَـيت ؼاًً ؼـ التّبؼ خؽيؽ وِ ثف ( زْبـ ؼليل ػو2004تَـٍذ )
 وٌؽ:ٌؽُ اوت اـائِ هي

 يؽ آًْب ؼاًً اوت ٍ وَؼؼّيتَل يثفا يوِ هٌجغ اِل ييً وبالّبيضدن قيبؼ ٍ ـٍ ثِ افكا .1
 ؼ.ؼاـ غ ٍ پػً آًْبيًِ ًطَُ تَقثِ ؼاًً ثىبـ ـفتِ ؼـ آى ٍ  يبؼيق يآًْب ثىتگ

ؼتف يؽ وفيگًَبگَى ؼاـؼ ٍ ثبق تَل يّب ل ثِ ٌىىتي ثِ ٌبغِيتوب ،ـٌؽؼاًً ؾاتبً ؼـ ٌّگبم   .2
 . يت ـلبثتيهك ياوت ثب هٌجغ اِل يتف ؼاًً هىبٍ ٍ اثفثػً

تَاًؽ  يدِ آى هياوت زفا وِ ًت يبـ هٍىليؼـ ؼاًً، وبـ ثى يگؿاـِ يي اـقي وفهبيتػو  .3
 ثبٌؽ.  يٍ ّن ـٌؽ ٍ وَؼ ػبل يؽيّن ًباه
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گؿاـي ؼـ ؼاًً هٌدف ثِ تَليؽ وَؼ التّبؼي لبثل تَخِ ٌَؼ،  ضتي ٌّگبهي وِ وفهبيِ .4
گؿاـي ؼـ ؼاًً ـا ثف آى هٍػُ وفؼ. ؼـ التّبؼّبي هجتٌي ثف  تَاى وْن تبثيف وفهبيِ ًوي

ؼاًً، هكيت ـلبثتي لبثليت وبقهبى ؼـ ثفتفي يبلتي ًىجي ثف ّوتفاقاى غَؼ ؼـ آى ضَقُ 
 [.24]ْؽاـي ٍ هؽيفيت ؼاًً اهىبًپؿيف اوتٌَؼ، وِ تٌْب ثب لبثليت تَليؽ، ًگ تؼفيف هي

ٍّت هكيت هؽيفيت ؼاًً ـا ثِ « ؼًْبم گفي» ( ثِ ًمل اق 2001ّوسٌيي ؼاًٍپَـت ٍ گفٍِـ )
 اًؽ: لفاـ قيف هؼففي ًوَؼُ

 خلَگيفي اق افت ؼاًً .1

 گيفي ثْجَؼ تّوين .2

 پؿيفي پؿيفي ٍ اًغجبق اًؼغبف .3

 هكيت ـلبثتي .4

 تَوؼِ ؼاـايي .5

 افكايً هطَّل .6

 هٍتفيهؽيفيت  .7

 [.4]ّب ؼـ ثػً وفهبيِ اًىبًي گؿاـي ثِ وبـگيفي وفهبيِ .8

 

 ابعاد ي عًامل کليدي تًفيق مديريت داوص

تطميمبت اًدبم ٌؽُ تَوظ هطممبى ؼـ غََّ ػَاهل تأثيفگؿاـ ثف هؽيفيت  1ؼـ خؽٍل ٌوبـُ
 :ؼاًً وِ ًوبيبًگف اثؼبؼ ػَاهل وليؽي تَفيك ويىتن هؽيفيت ؼاًً اوت ًٍبى ؼاؼُ ٌؽُ اوت

 
 ؼاًًهؽيفيت تَفيك ػَاهل  .1خؽٍل

 پصيَطگر وام متغير/عامل رديف

1 
 اػتوبؼ ٍ 

 ففٌّگ وبقهبًي
[5،6 ،22،19ٍ21] 

2 
ـّجفي ٍ تؼْؽ هؽيفيت 

 اـٌؽ
[5،6 ،25،9ٍ21] 

3 
ؼـگيفي )پبيجٌؽي( 

 وبـوٌبى
[27،19ٍ21] 

 [18،19ٍ13] آهَقي وبـوٌبى 4

 [14،19ٍ13] وبـتيوي هجتٌي ثف اػتوبؼ 5

 TI [5،6،25 ،26،19ٍ12]قيفوبغت ّبي  6

 [7،11ٍ8، 19،21] الگَگيفي/هطه قًي 7

 [20ٍ3] اوتفاتمي ٍ اّؽف 8
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 [6ٍ5، 16،14،25] هٌبثغ اًىبًي 9

 

 االت ي فرضيات تحقيقؤس

ثٌؽي ػَاهل اق وؤال  هفَْهي ٍ ًيك ـتجِ يؼـ اثتؽا ؼـ ايي تطميك ثفاي ؼوتيبثي ثِ الگَ   
هفَْهي تطميك ٌىل گففت ثفاي آقهَى هؼٌبؼاـي ـٍاثظ  ياق ايٌىِ الگَاوتفبؼُ ٌؽُ اوت. په 

 ٍ ّوسٌيي ثفـوي ٍضؼيت ّف يه اق هتغيفّب اق ففضيِ اوتفبؼُ ٌؽُ اوت. 

 ػَاهل هؤثف ثف تَفيك ويىتن هؽيفيت ؼاًً ؼـ ثبًه ِبؼـات اوتبى تْفاى وؽاهٌؽ؟: 1وؤال 

ؼاًً ؼـ ثبًه ِبؼـات اوتبى تْفاى  اٍلَيت ػَاهل هؤثف ثف تَفيك ويىتن هؽيفيت: 2وؤال 
 زگًَِ اوت؟

ؼـ ثبًه ِبؼـات اوتبى تْفاى ـاثغِ  ثيي ػَاهل هؤثف ٍ تَفيك ويىتن هؽيفيت ؼاًً: 1ففضيِ 
 .هثجت ٍ هؼٌبؼاـي ٍخَؼ ؼاـؼ

ؼـ ثبًه ِبؼـات  اوتبى  تْفاى ؼـ  ّف يه اق ػَاهل هَثف ثف تَفيك هؽيفيت ؼاًً: 2ففضيِ 
 .ـؼٍضؼيت هٌبوجي لفاـ ؼا

 

 ريش ضىاسي تحقيق

ّب اق ًَع  تطميك ضبضف اق ضيث ّؽف يه تطميك وبـثفؼي ٍ اق ضيث ًطَُ گفؼآٍـي ؼاؼُ
آيؽ، ـٍي اًدبم تطميك  تطميمبت تَِيفي )غيف آقهبيٍي( ٍ اق ٌبغِ هغبلؼبت هيؽاًي ثِ ٌوبـ هي

 ًيك ثِ َِـت پيوبيٍي ثَؼُ اوت. 
 

 اطالعات گردآيري ريش

 .تَاى ثِ عَـ ولي ثِ ؼٍ عجمِ تمىين وفؼ ـا هي بتاعالػ گفؼآٍـيّبي  ـٍي

 اي  ّبي وتبثػبًِ ـٍي .1

  ّبي هيؽاًي ـٍي .2

 ٍ هّبضجِ اي، وتبثػبًِ هغبلؼبت ٍ ّب ثفـوي ثِ ٍاوغِ تطميك، ايي هَـؼًيبق اعالػبت   
 هفتجظ، همبالت ٍ وتت هغبلؼِ اق په َِـت وِ ايي اوت ثِ ٌؽُ آٍـي خوغ پفوٌٍبهِ

 وليِ اتوبم اق په. ٌؽ ِبضت ًظفاى ٍ هؽيفاى ثبًه ِبؼـات ايفاى اًدبم اق فًف 6 ثب اي هّبضجِ

 اق گيفي ثْفُ ثب ليىت ايي وپه .ٌؽًؽ ليىتي گفؼآٍـي ؼـ ٍ اوتػفاج ّب، ػَاهل اِلي هّبضجِ

ٌؽ وِ هٌدف ثِ عفاضي پفوٌٍبهِ هطمك وبغتِ  تىويل هَضَع اؼثيبت هفٍـ ٍ پيٍيي تطميمبت
ّب ـا  ّن ٍضغ هَخَؼ ٍ ّن هيكاى اّويت ػبهلايي پفوٌٍبهِ ؽ. ثفاي گفؼآٍـي اعالػبت ٌ

ّب ؼلت القم ثِ ػول آهؽُ تب وؤاالت اق وبؼگي ٍ  ؼـ عفاضي وؤاالت پفوٌٍبهِوٌديؽُ اوت. 
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گَيِ ثَؼ وِ هفتجظ ثب هفبّين تأثيفگؿاـ ثف  63پفوٌٍبهِ ٌبهل . ٍضَش وبفي ثفغَـؼاـ ثبٌؽ
فٌّگ وبقهبًي، ـّجفي ٍ تؼْؽ هؽيفيت اـٌؽ، ؼـگيفي ثَؼُ ٍ ثِ وٌدً ػَاهل ف هؽيفيت ؼاًً

ّبي ويىتن ّبي اعالػبتي،  وبـهٌؽاى، آهَقي وبـوٌبى، وبـ تيوي هجتٌي ثف اػتوبؼ، قيفوبغت
 پفوٌٍبهِ هؿوَـ. الگَگيفي ٍ هطه قًي، ـاّجفؼّب ٍ اّؽاف، هٌبثغ هبؼي ٍ اًىبًي پفؼاغتِ اوت

 فاى ثبًه تىويل ٌؽ.ٌؼجِ ثبًه ِبؼـات تَقيغ ٍ تَوظ هؽي 130ؼـ 
 

 ريايي ي پايايي ابسار تحقيق

ثفاي وٌدً . اق اػتجبـ هطتَا ٍ اػتجبـ ٍاگفا ٍ ّوگفا اوتفبؼُ ٌؽ ّبخْت آقهَى ـٍايي وؤال   
پفوٌٍبهِ ثيي خوؼي اق هتػّّيي تَقيغ ٌؽ ٍ وليِ  20اػتجبـ هطتَاي پفوٌٍبهِ، اثتؽا تؼؽاؼ 

ّبي عفاضي ٌؽُ هَـؼ ثبقثيٌي  ٍ وپه گَيـِ اثـْبهبت ؼـ ـاثـغِ ثب وـؤاالت هٍػُ ٌؽ
. ؼـ تطليل ػبهلي اوتٍبفي آيؽ ؼوت هي اق عفيك تطليل ػبهلي ثِ اػتجبـ ٍاگفا ٍ ّوگفا لفاـگففت.

. گيفي اوت ؼوت آهؽ وِ ايي اهف ثيبًگف وفبيت ًوًَِ ثِ KMO ،85/0وؤاالت پفوٌٍبهِ همؽاـ 
( تطليل ػبهلي ثفاي 05/0وَزىتف اق ) ؼ ّوسٌيي اق آًدب وِ ضفيت هؼٌبؼاـي ثفاثف ِفف ثَ

ففضي تطميك تأييؽ  يالگَّوسٌيي په اق ايٌىِ . ٌٌبوبيي وبغتبـ، هٌبوت تٍػيُ ؼاؼُ ٌؽ
گيفي اق تطليل ػبهلي تأييؽي اوتفبؼُ ٌؽ وِ ًتبيح ًٍبى ؼاؼ  ّبي اًؽاقُ ٌؽ ثفاي ِطت الگَ

 اوت.ثَؼُ وِ ثيبًگف ـٍايي ّوگفا  5/0ثبالي  1توبم ثبـّبي ػبهلي

ثِ هٌظَـ تؼييي پبيبيي پفوٌٍبهِ اق آلفبي وفًٍجبظ)ّوجىتگي ؼـًٍي( اوتفبؼُ ٌؽُ اوت .آلفبي    
،  81/0، 84/0،  95/0، 94/0وفًٍجبظ ثفاي توبم ػَاهل هَثف ثف تَفيك هؽيفيت ؼاًً ثِ تفتيت 

ـ ولي وؤال ثِ عَ 63ثبٌؽ. ّوسٌيي ضفيت آلفبي وفًٍجبظ  هي 84/0،  72/0 82/0، 73/0، 76/0
 ٌؽُ اوت وِ ًٍبًگف پبيبيي ثبالي وؤاالت پفوٌٍبهِ اوت. 89/0

 

 جامعٍ ي ومًوٍ تحقيق

خبهؼِ آهبـي ؼـ ايي پمًٍّ ثب تَخِ ثِ هتغيفّبي تطميك ٌبهل وليِ ٌؼت ثبًه ِبؼـات    
 100گيفي وَوفاى، ضدن ًوًَِ  ثبٌؽ. ثف عجك ففهَل ًوًَِ ٌؼجِ هي 615اوتبى تْفاى ثِ تؼؽاؼ 

ٌؼجِ  150آٍـؼ ٌؽ. ثِ هٌظَـ افكايً اػتجبـ پفوٌٍبهِ ّبي تطميك ، تؼؽاؼ ًوًَِ ثِ ٌؼجِ ثف
ٍ ـٍي تَقيغ  پفوٌٍبهِ تَقيؼي ثفاي تطليل هٌبوت تٍػيُ ؼاؼُ ٌؽ 130افكايً ؼاؼُ ٌؽ وِ 

 ّب ًيك هفاخؼِ ضضَـي ثَؼ. پفوٌٍبهِ
 

 

                                                 
1. Factor Loading 
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 َا تجسيٍ ي تحليل دادٌ

هؽُ اق پفوٌٍبهِ تَقيغ ٌؽُ اق تطليل ػبهلي ّبي ثِ ؼوت آ ثِ هٌظَـ تدكيِ ٍ تطليل ؼاؼُ
ّبي هؤثف ثف تَفيك ويىتن هؽيفيت ؼاًً، اق آقهَى وَلوَگفٍف  اوتٍبفي ثفاي اوتػفاج هؤلفِ

اوويفًَف ثفاي هٍػُ وفؼى ًفهبل ثَؼى تَقيغ هتغيفّب، اق آقهَى همبيىِ هيبًگيي يه  –
بؼالت وبغتبـي ٍ تطليل ػبهلي خبهؼِ ثفاي ثفـوي هٌبوت ثَؼى ٍضؼيت هتغيفّب ٍ اق ـٍي هؼ

 گيفي تطميك اوتفبؼُ ٌؽ.  تأييؽي ثفاي آقهَى ثفـوي ِطت الگَّبي اًؽاقُ
 

 تحليل عاملي اکتطافي  

تطليل ػبهلي ثِ ؼٍ َِـت تطليل ػبهلي اوتٍبفي ٍ تطليل ػبهلي تأييؽي لبثل اخفا اوت. ؼـ 
 لي اوتٍبفي اوتفبؼُ ٌؽُ اوت.ايي تطميك، ثِ هٌظَـ ٌٌبوبيي هتغيفّبي هىٌَى، اق تطليل ػبه

ؼـ تطليل ػبهلي اوتٍبفي هطمك ؼـِؽؼ وٍف وبغتبـ قيفثٌبيي هدوَػِ ًىجتبً ثكـگي اق هتغيفّب 
ثبٌؽ ٍ پيً ففْ اٍليِ تطميك آى اوت وِ ّف هتغيفي هوىي اوت ثب ّف ػبهلي اـتجبط  هي

ي ًؽاـؼ. ؼـ ايي تطميك ا ؼاٌتِ ثبٌؽ. ثِ ػجبـت ؼيگف ؼـ ايي ـٍي، هطمك ّير گًَِ تئَـي اٍليِ
گَيِ ثفاي تَفيك هؽيفيت ؼاًً ؼـ ثبًه ِبؼـات ايفاى عفاضي ٌؽ وِ تَوظ تطليل ػبهلي  64

هفَْهي تطميك ٌىل  الگَيگَيِ هٍػُ ٍ  64اوتٍبفي هفتجِ اٍل ٍ هفتجِ ؼٍم هىٌَى ّبي 
ي تبئيؽي هفَْهي تطميك عفاضي ٌؽ ثب اوتفبؼُ اق تطليل ػبهل الگَيگففتِ اوت. په اق ايٌىِ 

 ِطت ًتبيح تطليل ػبهلي اوتٍبفي آقهَى ٌؽُ اوت. 

ٍ تبئيؽي ضبِل اق ًفم  SPSSافكاـ  ؼـ ايي تطميك، ًتبيح تطليل ػبهلي اوتٍبفي ضبِل اق ًفم   

اـائِ ٌؽُ اوت. القم ثِ ؾوف اوت وِ ثِ هٌظَـ وبًّ هتغيفّب ٍ ؼـ ًظف گففتي  LISRELافكاـ 
)هؤهٌي ٍ فؼبل  ثبٌؽ 3/0ثبـ ػبهلي ثِ ؼوت آهؽُ ثبيؽ ثيٍتف اق آًْب ثِ ػٌَاى يه هتغيف هىٌَى، 

 ٌٌبوبيي ٍ هؽ ًظف لفاـ ؼاؼُ ٌؽًؽ. 0.5( وِ ؼـ ايي تطميك ثبـّبي ػبهلي ثبالتف اق 1386ليَم، 
 

 تحليل عاملي اکتطافي مرتبٍ ايل  تًفيق مديريت داوص

ثؼؽ  11پفوٌٍبهِ ؼـ  ًتبيح ضبِل اق تطليل ػبهلي اوتٍبفي هفتجِ اٍل ًٍبى ؼاؼ وؤاالت
ثِ ػلت  64ٍ  37،  26، 17ٍ ًيك وَاالت 11ٍ  10ّبي  ثٌؽي ٌؽًؽ وِ اق ايي ثيي ػبهل عجمِ

ًبهٌبوت ثَؼى وبغتبـ ػبهلي اق تطليل ػبهلي ضؿف گفؼيؽًؽ. وبيف وؤاالت ثب تَخِ ثِ ثبـ ػبهلي 
االت ثِ َِـت ؾيل ّف وؽام اق ػَاهل ٍ ًيك وبغتبـ ػبهلي ٍ ًيك ثب تَخِ ثِ هجٌبي عفاضي وَ

، ػبهل "اػتوبؼ "( ثؼؽ 8تب  1)ٌبهل وَاالت  1گؿاـي گفؼيؽًؽ: ثؽيي َِـت وِ ػبهل  ًبم
 13)ٌبهل وَاالت  3، ػبهل  "ـّجفي ٍ تؼْؽ هؽيفيت اـٌؽ "( ثؼؽ  12تب  9)ٌبهل وؤاالت 2
 5ل، ػبه"آهَقي وبـوٌبى"( ثؼؽ 28تب 19)وَاالت 4، ػبهل  "ؼـگيفي وبـهٌؽاى "( ثؼؽ 18تب
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تب  39)ٌبهل وؤاالت  6، ػبهل "وبـ تيوي هجتٌي ثف اػتوبؼ"( ثؼؽ 38تب  29)ٌبهل وَاالت 
( ثؼؽ 51تب  46)ٌبهل وؤاالت  7، ػبهل "ّبي اعالػبتي ّبي ويىتن قيف وبغت"(ثؼؽ 45
 3، ػبهل "ّب ٍ اّؽاف ـاّجفؼ"( ثؼؽ 59تب  52)ٌبهل وؤاالت  8، ػبهل "الگَگيفي ٍ هطه قًي"

گؿاـي ٌؽًؽ. القم ثِ ؾوف اوت وِ اًؽاقُ  ًبم "هٌبثغ اًىبًي"( ثؼؽ 64تب  60 )ٌبهل وؤاالت
( ؼـ تطليل Bartlett) 2( ٍ هؼٌبؼاـي آقهَى وفٍيت ًوًَِ ثبـتلتKMO) 1وفبيت ًوًَِ

ػبهل  9ثَؼُ اوت. ّوسٌيي ايي  000/0ٍ  795/0ثِ تفتيت ثفاثف  SPSSػبهلي اوتٍبفي تَوظ 
 .3وٌٌؽ ؼـِؽ ٍاـيبًه ًوفات هفثَط ثِ هؽيفيت ؼاًً ـا تجييي هي 80ؼـ ضؽٍؼ 

 

 تحليل عاملي اکتطافي مرتبٍ ديم تًفيق مديريت داوص

ـؼ هٍػُ ٌؽُ ٍا يّب ي ًوفات ّفوؽام اق ػبهليبًگيهفتجِ اٍل، ه يل ػبهليپه اق اًدبم تطل
 ك ٍ هٍػُ وبغتي اثؼبؼيهفتجِ ؼٍم ثِ هٌظَـ توب يل ػبهليهفتجِ ؼٍم ٌؽًؽ. تطل يل ػبهليتطل

 هؽيفيت ؼاًً َِـت گففت.

ل ي( ؼـ تطلBartlettت ًوًَِ ثبـتلت )يآقهَى وفٍ ي( ٍ هؼٌبؼاـKMOت ًوًَِ )ياًؽاقُ وفب   
ل يغَـ وِ اق خؽٍل ؾاوت. ّوبً 000/0ٍ  787/0ت ثفاثف يثِ تفت SPSSتَوظ  ياوتٍبف يػبهل

ّب ثف اوبن  ي ػبهلياوت وِ ا ياًؽ. هٌغم عجمِ غالِِ ٌؽُ  3ػبهل ؼـ 9 هٍػُ اوت توبم 
گيفي ـاّجفؼي  ك، ثِ تفتيت گفايً ثِ وَي تَوؼِ، اًتمبل ٍ ضوبيت اق ؼاًً، خْتيبت تطمياؼث

هيؽُ ًٌَؽ. ًبّب ٍ هؽيفيت ٌبيىتِ هطَـ  ؼاًبيي هطَـ ٍ تَوؼِ ففٌّگ ًَآٍـ، تَوؼِ ٌبيىتگي
  ؼٌّؽ. يص هيػبهل ـا تَض 9بًه ًوفات يؼـِؽ ٍاـ 79ي وِ ػبهل ضؽٍؼ يي ايّوسٌ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  . Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2  . Bartlett's Test of Sphericity Sig 

 مارتریس چرخش یافته عاملی در حالت مرتبه اول  از ارائه آن خودداری شده است. به دلیل بسرگ بودن خروجی -3
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 . هبتفيه زفغً يبفتِ ػبهلي هفتجِ ؼٍم1خؽٍل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وصتحليل عاملي اکتطافي مرتبٍ سًم تًفيق مديريت دا

هٍػُ ٌؽُ ٍاـؼ  يّب ي ًوفات ّفوؽام اق ػبهليبًگيهفتجِ ؼٍم، ه يل ػبهليپه اق اًدبم تطل   
ك ٍ هٍػُ وبغتي يهفتجِ وَم ثِ هٌظَـ توب يل ػبهليهفتجِ وَم ٌؽًؽ. تطل يل ػبهليتطل

ت يآقهَى وفٍ ي( ٍ هؼٌبؼاـKMOت ًوًَِ )ياًؽاقُ وفب تَفيك هؽيفيت ؼاًً َِـت گففت.
ٍ  050/0ت ثفاثف يثِ تفت SPSSتَوظ  ياوتٍبف يل ػبهلي( ؼـ تطلBartlett)ًوًَِ ثبـتلت 

ل هٍػُ اوت وِ ػبهل تَوؼِ، اًتمبل ٍ ضوبيت اق ياوت. ّوبًغَـ وِ اق خؽٍل ؾ 020/0
ّب ٍ هؽيفيت  گيفي ـاّجفؼي ؼاًبيي هطَـ ٍ تَوؼِ ففٌّگ ًَآٍـ ، تَوؼِ ٌبيىتگي ؼاًً، خْت

ؽُ يي ػبهل تَفيك هؽيفيت ؼاًً ًبهياوت ا يوِ هٌغم ًؽعجمِ غالِِ ٌؽ 1 ٌبيىتِ هطَـ ؼـ
  ؼٌّؽ. يص هيبًه ًوفات وِ ػبهل ـا تَضيؼـِؽ ٍاـ 58ي وِ ػبهل ضؽٍؼ يي ايٌَؼ . ّوسٌ

 
 هبتفيه زفغً يبفتِ ػبهلي هفتجِ وَم .3لخؽٍ

 عامل 

 1 

753/0 گفايً ثِ وَي تَوؼِ، اًتمبل ٍ ضوبيت اق ؼاًً   

843/0 ي هطَـ ٍ تَوؼِ ففٌّگ ًَآٍـخْت گيفي ـاّجفؼي ؼاًبي   

642/0 ّب ٍ هؽيفيت ٌبيىتِ هطَـ تَوؼِ ٌبيىتگي   

  

 عامل 

 1 2 3 

553/0 الگَگيفي اق ؼاًً  120/0  035/0  

525/0 ؼـگيفي اففاؼ  086/0  155/0  

713/0 قيفوبغت ّبي اعالػبتي  156/0  082/0  

039/0 وبـ تيوي  097/0-  031/-  

-074/0 ـاّجفؼ ٍ اّؽاف  739/0  080/0  

258/0 هٌبثغ اًىبًي  604/0  024/0  

-011/0 ففٌّگ وبقهبًي  783/0  048/0  

086/0 آهَقي  026/0  795/0  

-040/0 ضوبيت هؽيفاى اـٌؽ  031/0-  890/0  
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 تَفيك هؽيفيت ؼاًًالگَي اـائِ 

 
 

َِـت گففت. ثِ عَـ  يل ػبهليثِ ًوفات تَفيك هؽيفيت ؼاًً وِ هفضلِ تطل يبثيؼوت يثفا
ؽًؽ يتَفيك هؽيفيت ؼاًً ًِ ػبهل اوتػفاج گفؼ يهفتجِ اٍل ثفا يل ػبهليغالِِ ؼـ ٌّگبم تطل

ت ايي وِ ػبهل يگففتٌؽ ٍ ؼـ ًْب يهفتجِ ؼٍم ؼـ وِ ػبهل خب يل ػبهليػبهل ؼـ تطل ي ًِيوِ ا
 يل ػبهليف هفاضل تطليق يهفَْه الگَيك ؼـ ػبهل تَفيك ويىتن هؽيفيت ؼاًً لفاـ گففتٌؽ. يً

 .ؼّؽ يتَفيك هؽيفيت ؼاًً ًٍبى ه يـا ثفا

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هفَْهي تطميك الگَي. 1ٌىل
 

 يدي أيت تحليل عاملي

ؼـ تطليل ػبهلي تأييؽي پيً ففْ اوبوي هطمك آى اوت وِ ّف ػبهلي ثب قيفهدوَػِ    
ضؽالل ٌفط القم ثفاي تطليل ػبهلي ايي اوت وِ هطمك ؼـ هَـؼ . غبِي اق هتغيفّب اـتجبط ؼاـؼ

ثِ عَـ ولي ثفاي آقهَى  .ّبي الگَ، لجل اق اًدبم تطليل پيً ففْ هؼيٌي ؼاـؼ تؼؽاؼ ػبهل
تطليل ػبهلي تأييؽي اوتفبؼُ   گيفي فمظ ثبيىتي اق ـٍي ي هفثَط ثِ الگَّبي اًؽاقُّب ففْ
ؼـ ايي تطميك ثِ عَـ ولي اق تطليل ػبهلي هفتجِ اٍل، ؼٍم ٍ وَم تأييؽي اوتفبؼُ ٌؽُ  .ًوبيين

ّب ثِ هىٌَى ـويؽين وِ  اوت. ثؽيي تفتيت وِ ؼـ تطليل ػبهلي تأييؽي هفتجِ اٍل اق ٌبغُ
وؤاالت پفوٌٍبهِ اوتفبؼُ ٌؽُ اوت. ثِ ػلت هطؽٍؼيت ؼـ ضدن همبلِ اق اـائِ ثفاي ـٍايي 

تَفيك ويىتن 
 هؽيفيت ؼاًً

لگَگيفي اق ؼاًًا  

گفايً ثِ وَي تَوؼِ، 
وبيت اق ؼاًًاًتمبل ٍ ض  

 ففٌّگ وبقهبًي

 هٌبثغ اًىبًي

 ـاّجفؼ ٍ اّؽاف

 قيفوبغت ّبي اعالػبتي

 ؼـگيفي اففاؼ

 وبـ تيوي

ّب ٍ  تَوؼِ ٌبيىتگي
 هؽيفيت ٌبيىتِ هطَـ

 

خْت گيفي اوتفاتميه 
ؼاًبيي هطَـ ٍ تَوؼِ ففٌّگ 

 ًَآٍـ

 

 آهَقي

 ضوبيت هؽيفاى اـٌؽ
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تطليل ػبهلي تأييؽي هفتجِ اٍل غَؼؼاـي ٌؽُ اوت ٍ ِففبً تطليل ػبهلي هفتجِ ؼٍم ٍ وَم 
 تطميك وِ ؼـ الگَ هفَْهي ًيك هٍػُ اوت هَـؼ ثطث لفاـ گففتِ اوت.

 

 
 

 ؼـ ضبلت تػويي اوتبًؽاـؼ الگَ. 2ٌىل
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 تَفيك هؽيفيت ؼاًًالگَي اـائِ 

 
 

 
 ؼـ ضبلت اػؽاؼ هؼٌبؼاـي )ضفايت هؼٌبؼاـي( . الگ3ٌَىل

 

ّبي تطميك هجتٌي ثف ٍخَؼ ـاثغِ هثجت ٍ  ثب تَخِ ثِ ًتبيح ضبِل اق تطليل ػبهلي تأييؽي ففضيِ
القم ثِ ؾوف اوت ثفاي تأييؽ يب . هؼٌبؼاـ ثيي ػَاهل تَفجك ٍ هؽيفيت ؼاًً هَـؼ تأييؽ لفاـ گففت

ثب تَخِ ثِ ايٌىِ توبم . اوتفبؼُ هي ٌَؼ 2ٍ اػؽاؼ هؼٌبؼاـي 1بًؽاـؼّب اق ضفايت اوت ـؼ ففضيِ
تَاى ًتيدِ  اوت هي 96/1ّىتٌؽ ٍ ػؽؼ هؼٌبؼاـي آًْب ًيك ثبالي  5/0ضفايت اوتبًؽاـؼ ثبالي 

ثيٍتفيي ػبهل هؤثف ثف . گففت توبم ػَاهل ٌٌبوبيي ٌؽُ ثف تَفيك هؽيفيت ؼاًً تأثيفگؿاـًؽ
گيفي ـاّجفؼي ؼاًبيي هطَـ ٍ تَوؼِ ففٌّگ ًَآٍـ ٍ ووتفيي اثف  تَفيك هؽيفيت ؼاًً ـا خْت

 . ؼاـاوت ّب ٍ هؽيفيت ٌبيىتِ هطَـ ـا تَوؼِ ٌبيىتگي
 

 آزمًن مياوگيه يک جامعٍ

اووفيٌَف اوتفبؼُ ٌؽ. توبم هتغيفّبي  -اثتؽا ثِ هٌظَـ آقهَؼى ًفهبل ثَؼى اق آقهَى وَلوَگفٍف
ّبي پبـاهتفيه ٍ ثِ عَـ اغُ آقهَى  تيدِ اق آقهَىتطميك ؼاـاي تَقيغ ًفهبل ثَؼًؽ. ؼـ ً

                                                 
وبـ هي ـٍؼ. ّف زِ ايي ضفيت ِ ىِ اثفات اخكاي هؽل ثٍ خْت همبي( همبؼيف ّوجىتگي ؼٍتبيي اوت )ثيي ؼٍ هتغيف( هٌظَـ اق ضفيت اوتبًؽاـؼ )ثبـ ػبهلي .1

 .ثيٍتف ثبٌؽ ثِ هؼٌبي اثفگؿاـي ثيٍتف هتغيف هىتمل ثف هتغيف ٍاثىتِ اوت
 هي ثبٌؽ ثب ايي تفبٍت وِ ثفاي هؼٌبؼاـ ثَؼى يه ضفيت، ػؽؼ هؼٌبؼاـي SPSSؼـ ًفم افكاـ  Sigهٌظَـ اقػؽؼ هؼٌبؼاـي ؼـ ًفم افكاـ ليكـل ّوبى هفَْم  .2

ثكـگتف ثبٌؽ  96/1ـٍؼ. ػؽؼ هؼٌبؼاـي ّف زمؽـ اق  وبـ هيِ تطميك ث ّبيِ يؽ يب ـؼ ففضيأيثبٌؽ ٍ ؼـ ول ثفاي ت -96/1يب وَزىتف اق  96/1آى ثبيؽ ثكـگتف اق 
 ًٍبى ؼٌّؽُ آى اوت وِ هتغيف هىتمل اثف لَي ػلي لَي تفي ـٍي هتغيف ٍاثىتِ ؼاـؼ. 
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هيبًگيي يه خبهؼِ هي تَاى اوتفبؼُ وفؼ. ثِ ػجبـت ؼيگف ثِ هٌظَـ ثفـوي ٍضؼيت هتغيفّبي 
ثف عجك ايي آقهَى ، ؼـ َِـتي ثيي ٍضؼيت . تطميك اق آقهَى هيبًگيي يه خبهؼِ اوتفبؼُ ٌؽ

تفبٍت هؼٌبؼاـ ٍخَؼ ًػَاّؽ ( ظ عيف ليىفتؼـ ٍو 3ػؽؼ ) هتغيف ٍ هيبًگيي ؼـ ًظف گففتِ ٌؽُ
ّوسٌيي زٌبًسِ ضؽ ثبال ٍ پبييي ّف ؼٍ هثجت . ثبٌؽ 05/0ؼاٌت وِ، ػؽؼ هؼٌبؼاـي ثكـگتف اق 

تَاى ٍضؼيت هتغيف ـا هٌبوت اـقيبثي وفؼ ٍ ؼـ َِـت هٌفي ثَؼى ضؽ ثبال ٍ پبييي ّف  ثبٌٌؽ هي
 .ؼٍ، ٍضؼيت هتغيف ًبهٌبوت اوت

 

3:0)گيي يه خبهؼِ آهبـي . آقهَى هيب4ًخؽٍل H) 

  تًسعٍ ضايستگي  جُت گيري راَبردي  گرايص بٍ سًي تًسعٍ

    

 ضؽ ثبال 4861/0 5606/0 -1046/0

 ضؽ پبييي 1291/0 2934/0 -4419/0

720/0 710/0 633/0 sig 

 ٍضؼيت هتغيف هٌبوت هٌبوت ًب هٌبوت

 

 05/0ثكـگتف اق  sigًٍبى هي ؼّؽ ، ّوِ  هتغيفّب ؼاـاي ّوبًگًَِ وِ ًتـبيح خؽٍل فـَق    
تَاى ًتيدِ گففت وِ ثيي ٍضؼيت وِ هؤلفِ اخفاي اثف ثػً ويىتن  ّىتٌؽ، اق ايي ـٍ هي

هؽيفيت ؼاًً ثب هيبًگيي ؼـ ًظف گففتِ ٌؽُ تفبٍت هؼٌبؼاـي ٍخَؼ ًؽاـؼ. ّوسٌيي هتغيف گفايً 
ػلت هٌفي ثَؼى ضؽ ثبال ٍ پبييي، ؼـ ٍضؼيت ًىجتبً ثِ وَي تَوؼِ، اًتمبل ٍ ضوبيت اق ؼاًً ثِ 

 ًبهٌبوت ٍ وبيف هتغيفّب ؼـ ٍضؼيت ًىجتبً هٌبوجي  لفاـ ؼاـؼ.
 

 آزمًن فريدمه

 ح ًٍبى ؼاؼيؽُ اوت. ًتبٌؽهي اوتفبؼُ يك اق آقهَى ففيتطم يفّبيهتغ يثٌؽ اًدبم ـتجِ يثفا
 اوت، ثب تَخِ ثِ خؽٍل ٌوبـُ 05/0اق ّب ًىجتبً يىىبى اوت)ػؽؼ هؼٌبؼاـي ثكـگتف  هيبًگيي ـتجِ

ّب ثِ ّن ثفاثف ثَؼُ ٍ ؼاـاي اٍلَيت ًىجتبً  تَاى ًتيدِ گففت وِ ًىجتبً هيبًگيي ـتجِ ًيك هي 7
 يىىبًي ّىتٌؽ.
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 تَفيك هؽيفيت ؼاًًالگَي اـائِ 

 
 

 ّب هيبًگيي ـتجِ .5خؽٍل

 

 گيري  وتيجٍ

ؼـ ؼًيبيي وِ پيتف ؼـاوف آى ـا خبهؼِ ؼاًٍي ًبهيؽُ اوت،  فٍبـ ـلبثت ؼـ ثبقاـّبي  خْبًي    
زٌبى فكايٌؽُ اوت وِ ثْجَؼ ويفيت، وبًّ ّكيٌِ، ثفعفف وفؼى ثِ هَلغ اًتظبـات هٍتفيبى ٍ 

ٌَؼ.  ْفًٍؽاى ٍ پبوػگَيي هؽيفيتي ًِ يه گكيٌِ ثلىِ يه ضفٍـت ـاّجفؼي هطىَة هيٌ
هطيظ خْبًي ٍ ـلبثتي ٌؽيؽ وجت ٌؽُ اوت وِ هَضَػبتي هبًٌؽ هؽيفيت اـتجبط ثب هٍتفي، 

ـيكي  وبقي ٍ ثفٍى وپبـي، ثفًبهِ الگَگيفي، هٌْؽوي هدؽؼ، هؽيفيت ويفيت ففاگيف، وَزه
 ّب ثبٌؽ. ًي ٍ هؽيفيت ؼاًً وبًَى تَخِ وبقهبىـاّجفؼي، يبؼگيفي وبقهب

وبقي آى اوت. اهفٍقُ ثكـگتفيي  ّب ؼـن هؽيفيت ؼاًً ٍ زگًَگي پيبؼُ زبلً اِلي وبقهبى   
آـقٍي ّف وبقهبًي تؼفيف يه ويىتن هؽيفيت ؼاًً هٌبوت ٍ اؼاـُ آى ثِ يه ـٍي هَفك 

وبقي ٍ  هطَـ ثبيؽ ؼـ پيبؼُاوت. ثي ٌه، ويىتن ثبًىي وٍَـ ثِ ػٌَاى وبقهبًْبي ؼاًً 
ّبي پيٍفٍ ظبّف ًٌَؽ ٍ ايي اهف هىتلكم  اوتمفاـ ويىتن هٌبوت هؽيفيت ؼاًً، ؼـ ًمً وبقهبى

ٌٌبوبيي ػَاهل وليؽي هَفميت ٍ الؽام ػولي ثف هجٌبي ايي ػَاهل تأثيفگؿاـ ؼـ هفاضل هػتلف 
ؼّؽ وِ ػَاهل  ى هيّبي ايي پمًٍّ ًٍب عفاضي ٍ اوتمفاـ ويىتن هؽيفيت ؼاًً اوت. يبفتِ

 .2تَوؼِ؛ اًتمبل ٍ ضوبيت اق ؼاًً؛  .1اًؽ اق:  وليؽي هَفميت ويىتن هؽيفيت ؼاًً ػجبـت
ّب ٍ هؽيفيت  تَوؼِ ٌبيىتگي .3گيفي ـاّجفؼي ؼاًبيي هطَـ ٍ تَوؼِ ففٌّگ ًَآٍـ ٍ  خْت

 ٌبيىتِ هطَـ. 
ي هطَـ ٍ تَوؼِ اق يه عفف ؼـ ثيي ػَاهل ٌٌبوبيي ٌؽُ ، خْت گيفي ـاّجفؼي ؼاًبي   

وبقي هؽيفيت ؼاًً ثَؼُ  ففٌّگ ًَآٍـ ًىجت ثِ وبيف ػَاهل ؼاـاي تأثيف ثيٍتفي ثف تَفيك پيبؼُ
گيفي ـاّجفؼي ؼاًبيي هطَـ ٍ تَوؼِ ففٌّگ ًَآٍـ ؼـ ثبًه  اوت ٍ اق عفف ؼيگف ًيكخْت

يبؼ ايي ػبهل ثف ِبؼـات ؼـ ٍضيؼت ًىجتبً هٌبوت )هتَوغي( لفاـ ؼاـؼ. ثٌبثفايي ثب تَخِ ثِ تأثيف ق
وبقي هؽيفيت ؼاًً ٍ ّوسٌيي هٌبوت ثَؼى ٍضيؼت فؼلي آى ضفٍـت ضفوت ٍ  تَفيك پيبؼُ

 ٌَؼ.  گيفي ـاّجفؼي ؼاًبيي هطَـ ٍ ثْجَؼ ففٌّگ ًَآٍـ اضىبن هي پيٍفٍي ثِ ووت خْت
ًتبيح ثِ ؼوت آهؽُ ًٍبًگف ّوگفايي هيبى ًتبيح ايي پمًٍّ ثب وبيف پمًٍّ ّبي ايي ضَقُ    
( ؼـ غََّ 1998ّبي ايي تطميك ثب يبفتِ ّبي ؼاًٍپَـت ٍ ّوىبـاى ) ت. ثفاي هثبل يبفتِاو

 مياوگيه رتبٍ َا عامل

 32/6 گيفي ـاّجفؼي ؼاًبيي هطَـ ٍ تَوؼِ ففٌّگ ًَآٍـ خْت

 64/6 ّب ٍ هؽيفيت ٌبيىتِ هطَـ تَوؼِ ٌبيىتگي

 27/6 تَوؼِ، اًتمبل ٍ ضوبيت اق ؼاًً

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 1389 هىتبىق -4ٌوبـُ  -ؼٍلتي اًؽاق هؽيفيتزٍن                                                                                            

 
04 

ّبي ففٌّگ ٍ اًتمبل ؼاًً ّوػَاًي ؼاـؼ. ؼـ تطميك زفيؽن ػَاهلي زَى  وليؽي ثَؼى ػبهل
ّبي ايي پمًٍّ وبهالً  اًؽ وِ ثب يبفتِ ـاّجفؼ، هؽيفيت هٌبثغ اًىبًي اق ػَاهل وليؽي ٌٌبغتِ ٌؽُ

( ؼـ ٌِؼت ؼاـٍوبقي 2002ـي ؼاـؼ. ػَاهل وليؽي ٌٌبوبيي ٌؽُ تَوظ لي ٍ ًَّگ )وبقگب
ّبي اعالػبتي، ؼـگيفي ٍ آهَقي وبـوٌبى  وبقهبًي، قيفوبغت ويىتن يؼٌي الگَگيفي، ففٌّگ

اًؽ. ثٌبثفايي ؼـ همبيىِ ثب تطميمبت پيٍيي، ايي پمًٍّ  ؼـ ايي تطميك هَـؼ تأويؽ لفاـ گففتِ
تَاًؽ ثِ ػٌَاى الگَيي ففاگيف ؼـ عفاضي ٍ اوتمفاـ  ٌبوبيي وفؼُ اوت وِ هيالگَي خبهؼي ـا ٌ

ّبي ػلوي ٍ وبـثفؼي ؼـ ًظف گففتِ ٌَؼ. ثب تَخِ ثِ ًتبيح  ّبي هؽيفيت ؼاًً ؼـ هطيظ ويىتن
ثِ ؼوت آهؽُ ؼـ ايي پمًٍّ تؽٍيي ـاّجفؼّبي وبقهبًي ثبيىتي ثب ـٍيىفؼ ؼاًبيي ٍ ؼاًً 

ّبي هفيؽ هؤوىبت  ي اًتمبل ؼاًً ففاهفقي ٍ التجبن اق تدفثِهطَـي َِـت گيفؼ؛ ّوسٌي
هبلي ٍ اػتجبـي ؼيگف وٍَـّب ٍ تَليؽ ؼاًً خؽيؽ اق عفيك تَوؼِ ٍ اـقيبثي ؼاًً لؽين ًيك اق 

ّبي  ؼيگف ػَاهل وليؽي ّىتٌؽ وِ ؼـ ايي پمًٍّ ٌٌبوبيي ٌؽًؽ. ّوسٌيي تَوؼِ ٌبيىتگي
وبقي هؽيفيت ؼاًً ثِ ػٌَاى  ّبي پيبؼُ ؽ اق ثفًبهِهؽيفيت ٍ ثِ عَـ غبَ ضوبيت هؽيفاى اـٌ

 وبقي هؽيفيت ؼاًً ٌٌبوبيي ٌؽ. ػبهل وليؽي ثفاي تَفيك پيبؼُ
 ٌَؼ: پيٌٍْبؼّبي قيف ثفاي پيبؼُ وبقي ٍ اوتمفاـ ويىتن هؽيفيت ؼاًً پيٌٍْبؼ هي

اًتمبل  ( تىْين 2ٍ( الگَگيفي اق ثبًىْبي هَفك ؼًيب ًىجت ثِ پيبؼُ وبقي هؽيفيت ؼاًً؛ 1 
ّب ٍ تَوؼِ  ( ضوبيت اق ٌبيىتگي3ؼاًً ثفٍى وبقهبًي ثِ ثبًىْب ٍ هؤوىبت هبلي ٍ اػتجبـي؛ 

اًؽاقّب، اّؽاف ٍ  گيفي ؼاًبيي هطَـ ؼـ تؼفيف ٍ تؽٍيي زٍن ( خْت4هٌبثغ اًىبًي ؼاًٍگف ؛ 
( تَوؼِ ٍ گىتفي ففٌّگ ًَآٍـي خْت تىْين ٍ 5ّب ٍ هؤوىبت اػتجبـي؛  ـاّجفؼّبي ثبًه

 ّب ٍ هؤوىبت اػتجبـي ٍ ّوسٌيي ؼـ ثيي وبـوٌبى ؼاًً هطَـ.  تمبل ؼاًً ؼـ ثيي ثبًهاً
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