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 خالصه

ثٌسي فبوتَضّبي وليسي اضظيبثي ٍ اٍلَيتاًس. ّسف اظ ايي تحميك  زضآهسُ  هسيطاى  زض ذسهت  اؾبؾي  اثعاضي  فٌَاى  اًؿبًي ثِ  هٌبثـ  اعالفبت  ّبي اهطٍظُ ؾيؿتن

ي وبضثطاى ؾيؿتن اعالفبت ثيوبضؾتبًي زض ي آهبضي قبهل وليِجبهقِ ثَزُ اؾت. 1393زض ؾبل  ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي تْطاى

ثِ ضٍـ ًوًَِ گيطي تهبزفي ؾبزُ اًتربة ٍ ثِ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ  ًفط اظ وبضثطاى 195ثيوبضؾتبى ثَفلي تْطاى ثَزًس وِ ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى تقساز 

ج ثِ زؾت آهسُ اظ ايي تحميك پبؾد گفتٌس. ضٍايي پطؾكٌبهِ ثط اؾبؼ ًؾط وبضقٌبؾبى ٍ پبيبيي آى ثط اؾبؼ آظهَى آلفبي وطًٍجبخ ثِ تأييس ضؾيسُ ٍ زض پبيبى ًتبي

ًي ٍ هيبًگيي( ٍ آهبض اؾتٌجبعي )آظهَى ولوَگطٍف اؾويطًَف، آظهَى تي ته ًوًَِ ٍ آظهَى ّبي آهبض تَنيفي)زضنس فطاٍاپطؾكٌبهِ ّب تَؾظ ضٍـ

ّب، لَاًيي ٍ همطضات، هقوبضي ؾبظهبًي، يىپبضچگي ؾبظهبًي،  ًتبيج ًكبى زاز وِ ذظ هكي هَضز تحليل لطاض گطفت.  SPSS 17افعاض فطيسهي( ٍ تَؾظ ًطم

  ليل اعالفبت ثِ فٌَاى فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي تْطاى ثَزًس.آهَظـ، تجعيِ ٍ تحليل ضيؿه ٍ تجعيِ ٍ تح

 سیستن اطالعات، هنابع انسانی. ارزیابی،کلوات کلیدی: 

 

 
 

  مقدمه .1
 

ّبي ثباليي  ّعيٌِّب فف زاضز. اهطٍظُ ؾبظهبىؾبظهبى ثِ اّساًيطٍي اًؿبًي ضا ثبيس ثِ فٌَاى هْوتطيي ؾطهبيِ يه ؾبظهبى زاًؿت وِ ًمف وليسي ٍ هْوي زض زؾتيبثي 

ًيطٍي اًؿبًي ايي تَاًبيي ضا زاضز وِ ؾبيط هٌبثـ ضا پطزاظـ  (.1وٌٌس تب زض فطنِ ضلبثت اظ ؾبيط ضليجبى فمت ًوبًٌس)جْت جصة ٍ ًگْساضي هٌبثـ اًؿبًي نطف هي

ضيعي ًيطٍي اًؿبًي عط آى تبؾيؽ قسُ اؾت. يىي اظ هْوتطيي ٍؽبيف هسيطيت هٌبثـ اًؿبًي ثطًبهِوطزُ ٍ ذسهبت ٍ وبالّبيي ضا پسيس آٍضز وِ ؾبظهبى ثِ ذب

ًيطٍّبي  تَاًس حجن ٍ تطويت ًيطٍي اًؿبًي هَضزًيبظ ثطاي آيٌسُ ضا فطاّن ؾبذتِ ٍ يب تَاًبييضيعي وبضآهس ٍ احطثرف هياؾت. هسيطيت هٌبثـ اًؿبًي اظعطيك ثطًبهِ

ضيعي ًيطٍي اًؿبًي ثبيس اظ اٍلَيت ثباليي ثطذَضزاض ثبقس. ثبيس تَجِ س. اظ ايي ضٍ ثطاي تساٍم هَجَزيت ؾبظهبى ٍ حهَل ثِ اّساف آى ثطًبهِهَجَز ضا اضتمب ثرك

 (. 2ضيعي ثِ اعالفبت، ثِ ذهَل اعالفبت پطزاظـ قسُ ًيبظ زاضز)ضيعي هَحط ٍ وبضآهس ًيطٍي اًؿبًي ٍ انَالً ّط ًَؿ ثطًبهِزاقت ثطًبهِ

ّب ٍ زازُاي اؾت اظ فٌبنط هطتجظ ثب ّن وِ اهطٍظُ يىي اظ هكىالت، فسم ثىبضگيطي ؾيؿتن اعالفبت هٌبؾت اؾت. ؾيؿتن اعالفبتي زض ٍالـ هجوَفِ

َاًبيي پطزاظـ ّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي ًيع تزّس. ؾيؿتنيبثي ثِ يه ّسف ضا اضائِ هيوٌس ٍ ثبظذَضز زؾتاعالفبت ضا گطزآٍضي، زؾتىبضي ٍ تَظيـ هي

 (. ضقس3ضيعي ًيطٍي اًؿبًي وبضثطز فطاٍاًي ذَاٌّس زاقت)اعالفبتي ٍ ّوچٌيي فَاهل هَحط ثط فطضِ ٍ تمبضبي ًيطٍي وبض ضا زاضًس وِ زضًْبيت زض ظهيٌِ ثطًبهِ

 زض اعالفبت ثِ ّبآى ًيبظ اهط ايي ٍ قًَسزٍضتط  فوليبت نحٌِ اظ ضٍظ ثِ ضٍظ هسيطاى وِ اؾت ؾجت قسُ ّبؾبظهبى اوخط زض پيچيسگي ٍ ٍؾقت ضٍظافعٍى

 ّبيزض ظهيٌِ هسيطيت اعالفبتي ّبيًؾبم وبضثطزّبي ضٍظافعٍى ٍ ضقس اّويت آى، عجـ ثِ ٍ وٌسهي ثيكتط ضا زّسهي ضخ زض ؾبظهبى وِ تغييطاتي هَضز

ّب اؾت ٍ هبًٌس پلي ظهبى حبل ضا ثِ آيٌسُ آىتطيي ثٌيبزي ضيعي،ثطًبهِ هسيطيت، ٍؽبيف ّوِ هيبى زض وِ ٍجَز ايي ثب قَز.هي زيسُ گيطيتهوين ٍ ضيعي ثطًبهِ

ضيعي ّبي هرتلف ٍ ًبضؾبيي آهبض ٍ اضلبم هَجت ثطٍظ هكىالتي زض ثطًبهِؾبظز زض وكَضّبي زض حبل تَؾقِ فسم ٍجَز اعالفبت اؾبؾي زض حَظُهطتجظ هي

ثب تَجِ ثِ ًمف هْن (. 4)قَزّب ثب زقَاضي ضٍثطٍ هيتطيي هسلضيعي ثب ؾبزُگيطز وِ ثطًبهِت هيجب قسقَز، ًبضؾبيي آهبض ٍ اعالفبت تب آىويفي ٍ ووي هي
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ضيعي ايي تَاًٌس ثب هكبضوت زض ثطًبهِاعالفبت ثْساقتي زضهبًي هيهسيطاى  (،5ّب)گيطي ؾبظهبىًوَزى فطآيٌس تهوين ضيعي ٍ ؾبزُؾيؿتن اعالفبت زض ثطًبهِ

ّبي اعالفبت ؾبظي ؾيؿتن(. اظ عطفي الظهِ عطاحي ٍ پيبز6ُّبي ثْساقتي ثبقٌس)گصاضي هطالجتگيطي ٍ ؾيبؾتضيعي، تهوينزض ثطًبهِ گط هسيطاىؾيؿتن، يبضي

ذِ حيبت ّب زض هطاحل هرتلفي اظ چطّب ٍ ايي وِ ؾبظهبىثِ زليل تٌَؿ ًيبظّبي اعالفبتي ؾبظهبى. هسيطيت، تقييي ٍ تكريم ًيبظّبي اعالفبتي آى ؾبظهبى اؾت

اي اظ اثعاضّب ضا هجوَفِهحممبى  ّب تجَيع وطز، لصاّبي اعالفبتي ّوِ ؾبظهبىتَاى يه هتسٍلَغي حبثتي ثطاي عطاحي ؾيؿتنّبي اعالفبتي لطاض زاضًس، ًويؾيؿتن

ّبي هسيطاى اظ عطيك ؾيؿتن(. 7ذت)الفبتي پطزاّبي اعثب تأويس ثط زيس التضبيي ثب اؾتفبزُ اظ يه يب چٌس ضٍـ ثِ عطاحي ؾيؿتنتَاى هيوٌٌس وِ پيكٌْبز هي

ّبي قًَس. گؿتطـ ٍ تَؾقِ فٌبٍضي اعالفبت زض التهبز ٍ ؾبيط فطنِّبي هَضزًيبظ آگبُ هيّبي هَجَز زض فمساى ترهماعالفبتي هٌبثـ اًؿبًي اظ ترهم

ضؾبًي، زؾتطؾي ثِ ّط ًَؿ اعالفبتي ضا ّبي اعالؿهپيَتط ٍ اتهبل ثِ قجىِعلجس. وبضثطز گؿتطزُ وبّبي اعالفبتي هيجْبى اهطٍظ تَجِ ّطچِ ثيكتط ضا ثِ ؾيؿتن

پصيطي ضيعي زضجْت تبهيي ًيطٍي اًؿبًي ثِ وبضآهسي ٍ لبثليت اًقغبفّبي اتربش قسُ زض ثطًبهِثطاي هسيطاى ٍ وبضثطاى فطاّن ؾبذتِ اؾت. لصا ويفيت تهوين

ٍضي ٍ وبضآهسي اهَض هسيطيتي ٍ ازاضي تَاًس ثبفج ثْجَز ثْطُ(. يه ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي هي8)اقتّبي اعالفبتي هٌبثـ اًؿبًي ثؿتگي ذَاّس زؾيؿتن

گيطز ٍ تط اعالفبت، ثطلطاضي اضتجبط هَحطتط وبضوٌبى ثب يىسيگط، نحت ثيكتط اعالفبتي وِ زض اذتيبض وبضوٌبى لطاض هيقطوت قَز وِ هٌجط ثِ پطزاظـ ؾطيـ

 (. 9قَز)ٍضي ٍ وبضآهسي هٌبثـ اًؿبًي هيتط هٌبثـ اًؿبًي ٍ ثْجَز ولي ثْطُبيييّبي پّوچٌيي ّعيٌِ

 (.10تَاًس ثبفج ثْجَز فولىطز ٍ تغييط ضٍـ هسيطيت يه ؾبظهبى قَز)قبيبى شوط اؾت زض ؾغح اؾتطاتػيىي، يه ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي هي

(. ؾغح 11ّبي هٌؿجن زضًٍي، ثْجَز ثركٌس)ّب ٍ ضٍـهكيػيىي ؾبظهبى ضا ثب ووه عطاحي ٍ اجطاي ذظتَاًٌس ؾغح اؾتطاتّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي هيؾيؿتن

گيطي هطتجظ ثب فولىطزّبي حيبتي ّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي ثسؾت آٍضز ٍ ايي ثِ پطٍؾِ تهوينتَاى ثب اؾتفبزُ اظ اثعاضّبي ؾيؿتناؾتطاتػيىي يه ؾبظهبى ضا هي

 (. 12وٌٌس)هٌبثـ اًؿبًي ووه هي

ّب ثبفج افعايف ضٍظافعٍى ّب، ثسٍى تَجِ ثِ اًساظُ ٍ ؾبيع آىفالٍُ ثط ايي، افعايف تقسيل هٌبثـ اًؿبًي ٍ تبحيط فكبض ضلبثت ثط ضٍي توبهي ؾبظهبى

 (. 13ّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي قسُ اؾت)ّب ثِ ؾيؿتنٍاثؿتگي آى

تَاًس يه ؾبظهبى ضا لبزض ثِ ايجبز يه پطٍفبيل اظ وبضوٌبى ذَز ًوبيسوِ اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي هيوبضآهسي، هَحط ثَزى ٍ ويفيت ذَة يه ؾيؿتن 

ّبي پطؾٌل ذَز آگبّي زاقتِ ثبقس ٍ ثِ ايي قَز وِ قطوت هصوَض ثِ عَض وبهل اظ لبثليتقَز ٍ ايي ثبفج هيّب هيايي پطٍفبيل قبهل ًمبط لَت ٍ ضقف آى

ضيعي وٌٌس ٍ ثِ ايي تطتيت افطاز ثب نالحيت ٍ قبيؿتِ زض هىبى نحيح ي تطفيـ، آهَظـ ٍ اؾترسام ذَيف پبيِي هٌبؾت ثطاي تَؾقِتَاًٌس ؾبذتبضّب هيضٍـ آى

 (. 14لطاض زازُ ذَاٌّس قس ٍ ايي وبض ثب اؾتفبزُ اظ هسيطيت هٌبثـ اًؿبًي ٍ پطؾٌل ثب اذتهبل ووتطيي  ٍلت هوىي نَضت ذَاّس گطفت)

زّي زلت اظ اّويت ظيبزي ثطذَضزاض اؾت ٍ ٌّگبهي وِ ثب اجطاي ثِ هَلـ ؾيؿتن ّوطاُ قَز، ثبفج افعايف لبثل تَجِ لبثليت گعاضـاظ هيبى ايي هَاضز 

 حطهبًِوٌٌس ٍ ايٌىِ اهٌيت، هقَز. فبهل وٌتطل ًيع اظ اّويت ظيبزي ثطذَضزاض اؾت، ثِ فٌَاى هخبل اعويٌبى اظ ايٌىِ وبضوٌبى اعالفبت زضؾتي ضا زضيبفت هيهي

 (. 15قَز)ثَزى ٍ يىپبضچگي اعالفبت حفؼ هي

ضزى اظ ّبي زٍلتي اثِ ثطضؾي هيعاى اؾتفبزُ زاًكگبُ« ّبي اضزىّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض زاًكگبُؾيؿتن»اي ثب فٌَاى ٍ ّوىبضاًف زض همبلِ 1ال تطاًٍِ

-زّي ؾطيـ ٍ زؾتطؾي ثِ هَلـ ثِ اعالفبت هَضز ًيبظ اظ هعيتزٌّس وِ پبؾدتحميك ًكبى هي ّبي فوسُ اييّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي پطزاذتِ اؾت. يبفتِ ؾيؿتن

ّبي هبلي ًبوبفي، هكىالت زض تغييط زازى فطٌّگ ؾبظهبى ٍ فسم تقْس وبفي اظ عطف هسيطاى وِ حوبيتثبقس. زض حبليّبي هصوَض هيي اجطاي ؾيؿتنّبي فوسُ

 (.16)ّب قٌبؾبيي قسًسهَاًـ ؾس ضاُ اجطاي ايي ؾيؿتن تطيياضقس ثِ فٌَاى هْوتطيي ٍ فوسُ

ثِ ثطضؾي ًتبيج ثسؾت آهسُ اظ يه ثطضؾي زض ذهَل اؾتفبزُ  « ّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي: يه ثطضؾيؾيؿتن »اي ثب فٌَاىهمبلٍِ ّوىبضاًف زض  2ثبل

ّبي ثسؾت آهسُ، حبوي اظ تِپطزاظز. يبفهيالزي اًجبم قسُ اؾت، هي 1998ّبي وَچىتط وِ زض ؾبل ّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ؾبظهبىٍ وبضثطز ؾيؿتن

 (.17ّبي ذبل ٍ هقيي شذيطُ ٍ زؾتىبضي اعالفبت آى ؾبظهبى اؾت)اي لبثل تَجِ ٍ چكوگيط هيبى تقساز ول وبضوٌبى يه ؾبظهبى ٍ جٌجِ ضاثغِ

                                                 
1 Altarawneh 
2 Ball 
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 2011ي زض غاًَيِ« ّبي ثرف زٍلتيّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ؾبظهبىيؿتنثطضؾي هيعاى التجبؼ اظ ؾ»اي ضا ثب فٌَاىٍ ّوىبضاًف همبلِ 3تطٍقبًي

ّبي ثرف زٍلتي تبحيطگصاض ّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ؾبظهبىّسف انلي آى جسا وطزى فَاهلي ثَز وِ ثط ضٍي اجطاي ؾيؿتنهيالزي اضائِ زازُ اؾت وِ 

 (.18ّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زاضًس)اي ٍجَز زاضًس وِ تبحيط فويمي ثط ضٍي اجطاي هَفميت آهيع ؾيؿتنّب ًكبى زاز وِ فَاهل هحيغي گؿتطزُيبفتِ ّؿتٌس.

ثبقس وِ زض ايي پػٍّف ًيع ثط ايي ّؿتين وِ ثِ اي هيثٌبثطايي ثب تَجِ ثِ هغبلت هصوَض هغبلقِ زض هَضز ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زاضاي اّويت ٍيػُ

ٍضي ّط چِ ثيكتط ؾبظهبى هَضز پػٍّف ٍ زض ًتيجِ سي فبوتَضّبي وليسي هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي ثپطزاظين تب ظهيٌِ ضا ثطاي ثْجَز ثْطُثٌهغبلقِ ٍ اٍلَيت

 .اضائِ ثْتط ذسهبت ثِ جبهقِ هؿبفس ًوبيس
 

 

 روش بررسی .2
 

ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي ثپطزاظز ٍ اظ ًؾط ّسف، يه تحميك ثٌسي فبوتَضّبي وليسي تحميك حبضط لهس زاضز تب ثِ اضظيبثي ٍ اٍلَيت

ّب، لَاًيي ٍ همطضات،  تحميمي تَنيفي اؾت. زض ايي تحميك ثب تَجِ ثِ ازثيبت هَضَؿ، فطو ثط ايي ثَز وِ ذظ هكي اظ لحبػ ضٍـ تحميك ّن .وبضثطزي اؾت

جعيِ ٍ تحليل ضيؿه ٍ تجعيِ ٍ تحليل اعالفبت ثِ فٌَاى فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض هقوبضي ؾبظهبًي، يىپبضچگي ؾبظهبًي، آهَظـ، ت

 ثيوبضؾتبى ثَفلي تْطاى ثَزًس.

ِ آٍضي اعالفبت ًيع اظ پطؾكٌبهِ ثِ هٌؾَض تَنيف زيسگبُ وبضثطاى ثْطُ گطفتِ قس. پطؾكٌبهِ هصوَض قبهل ؾِ ثرف ثَز. ثرف اٍل پطؾكٌبهثطاي جوـ

زٌّسگبى اؾت. ثرف زٍم پطؾكٌبهِ قبهل اعالفبت قرهي وِ زاضاي قبهل تَضيح هرتهطي اظ پطؾكٌبهِ ٍ ًحَُ تىويل آى جْت ايجبز ٍضَح ثيكتط پبؾد

ٌسي ثزٌّسگبى اؾت. ثرف ؾَم قبهل ؾَاالت هطتجظ ثب اضظيبثي ٍ اٍلَيتؾَاالت جوقيت قٌبذتي ًؾيط ؾي، ؾغح تحهيالت، جٌؿيت، ٍضقيت تأّل پبؾد

َضت وِ ثطاي ّط فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. ّوچٌيي پطؾكٌبهِ هَضز اؾتفبزُ زاضاي هميبؼ ليىطت ثَز، ثسيي ن

 گعيٌِ اؾتفبزُ قسُ ثَز. 5ؾَال اظ 

ثٌسي فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ ضظيبثي ٍ اٍلَيتا زض ايي هطحلِ ثب اًجبم هكَضت ثب وبضقٌبؾبى هحتطم ٍ ّوچٌيي افطاز هترهم زض ظهيٌِ 

زض عطاحي پطؾكٌبهِ افوبل قسُ ٍ انالحبت الظم ثقول آهسُ ٍ ثسيي تطتيت اعويٌبى حبنل گطزيس وِ پطؾكٌبهِ ّوبى ذهيهِ هَضز اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي 

 ًؾط هحمك ضا هي ؾٌجس.

پطؾكٌبهِ زض ثيي جبهقِ  35اٍليِ قبهل  ًوًَِثسيي هٌؾَض يه ى اظ ضٍـ آلفبي وطًٍجبخ اؾتفبزُ گطزيسُ اؾت. زض ايي تحميك ثِ هٌؾَض تقييي پبيبيي آظهَ

هيعاى ضطيت افتوبز ثب SPSS 17 افعاض آهبضي  ّب ٍ ثِ ووه ًطم ّبي ثِ زؾت آهسُ اظ ايي پطؾكٌبهِ هَضز ًؾط پيف آظهَى گطزيسُ قسُ ٍ ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ زازُ

 هكرم قسُ اؾت. 1وطًٍجبخ هحبؾجِ قس. هيعاى ضطيت آلفبي وطًٍجبخ پطؾكٌبهِ زض جسٍل ضٍـ آلفبي 
 

 هیساى پایایی پرسطناهه تحقیق  -1جدول

 هيعاى پبيبيي قوبضُ ؾؤال تقساز ؾؤال هؤلفِ

 826/0 5تب  1 4 ّب ذظ هكي

 539/0 8تب  5 3 لَاًيي ٍ همطضات

 778/0 12تب  8 4 هقوبضي ؾبظهبًي

 548/0 15تب  12 3 ؾبظهبًييىپبضچگي 

 842/0 18تب  15 3 آهَظـ

                                                 
3 Troshani 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 

 هيعاى پبيبيي قوبضُ ؾؤال تقساز ؾؤال هؤلفِ

 801/0 22تب  18 4 تجعيِ ٍ تحليل ضيؿه

 693/0 25تب  22 3 تجعيِ ٍ تحليل اعالفبت

 

تقييي حسالل حجن ٍ ثِ ّويي جْت ثطاي ًفط ثَز  384ّب ، وِ تقساز آىي وبضثطاى ؾيؿتن اعالفبت ثيوبضؾتبى ثَفلي ثَزًسجبهقِ آهبضي تحميك حبضط قبهل وليِ

 ًوًَِ الظم، اظ فطهَل وَوطاى اؾتفبزُ گطزيس.

ًفط قس وِ ايي تقساز هجٌبي تجعيِ ٍ تحليل لطاض گطفت. قبيبى شوط اؾت ضٍـ ًوًَِ گيطي زض تحميك حبضط ثِ  195ثٌبثطايي حسالل حجن ًوًَِ الظم 

اظ آهبض تَنيفي ٍ آهبض اؾتٌجبعي اؾتفبزُ قس. زض آهبض تَنيفي وِ ثِ هٌؾَض  ّبي ثسؾت آهسُ اظ تحميك حبضط نَضت تهبزفي اؾت. زض تجعيِ ٍ تحليل زازُ

زض ضاؾتبي تبييس يب فسم تبييس تَظيـ ًطهبل آظهَى ولوَگطٍف اؾويطًَف، ّبؾت، اظ زضنس فطاٍاًي ٍ هيبًگيي اؾتفبزُ قس ٍ زض آهبض اؾتٌجبعي اظ  تَنيف يبفتِ

ثٌسي فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن ِ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي ٍ آظهَى فطيسهي ثطاي اٍلَيتآظهَى تي ته ًوًَِ ثطاي هغبلق ّب،ثَزى زازُ

 اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي اؾتفبزُ قس.
 

 

 هایافته .3
 

تحميك، زاضاي هسضن تحهيلي فَق زيپلن، زضنس اظ افطاز ًوًَِ  6/3ّوچٌيي  زضنس ظى ثَزًس. 1/84زضنس اظ افطاز ًوًَِ تحميك، هطز ٍ  9/15ًتبيج ًكبى زاز وِ 

تب  35زضنس  8/90ؾبل،  35تب  25زضنس اظ افطاز ًوًَِ تحميك، زاضاي ؾي  1/5زضنس فَق ليؿبًؽ ٍ ثبالتط ثَزًس. ًتبيج ًكبى زاز وِ  8/13زضنس ليؿبًؽ ٍ  6/82

ؾبل،  10تب  5زضنس  2/29ؾبل،  5تب  1ًَِ تحميك، زاضاي ؾٌَات ذسهت زضنس اظ افطاز ًو 0/5ؾبل ؾي زاقتٌس. ّوچٌيي  45زضنس زاضاي ثيف اظ  1/4ؾبل ٍ  45

 زضنس هتأّل ثَزًس. 0/60زضنس اظ افطاز ًوًَِ تحميك، هجطز ٍ  0/40ؾبل ؾٌَات ذسهت زاقتٌس ٍ ًيع   20زضنس زاضاي ثيف اظ  1/2ؾبل ٍ  15تب  10زضنس  2/68

ثَزُ ٍ ثطاي پبؾرگَيي ثِ  «ؾِ» ّب فسزاي پٌج گعيٌِ ثطاي اًتربة ثَزًس، هيبًگيي فطضي ثطاي هؤلفِّب، زاضثِ زليل ايي وِ ؾؤاالت پطؾكٌبهِ زض ؾٌجف هؤلفِ

 اي اؾتفبزُ قس.فطضيِ ّب اظ آظهَى تي ته ًوًَِ

 قَز:اوٌَى زض ايي لؿوت ًتبيج تحليل آهبضي فطضيبت تحميك، ثِ تفىيه گعاضـ هي

اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. ثب آظهَى ايي فطو ٍ ّب ثِ فٌَاى يىي  اٍليي فطضيِ ايي ثَز وِ ذظ هكي .1

ّب ثِ فٌَاى يىي اظ  تَاى گفت وِ اظ ًؾط وبضثطاى ثيوبضؾتبى ثَفلي، ذظ هكيهي(، P<0/01؛  0756/4)هيبًگيي ; ثطضؾي ًتبيج ثِ زؾت آهسُ

 زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي

ثب آظهَى ايي  زٍهيي فطضيِ ايي ثَز وِ لَاًيي ٍ همطضات ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. .2

ثيوبضؾتبى ثَفلي، لَاًيي ٍ همطضات ثِ فٌَاى تَاى گفت وِ اظ ًؾط وبضثطاى (، هيP<0/01؛  8906/3)هيبًگيي ; فطو ٍ ثطضؾي ًتبيج ثِ زؾت آهسُ

 يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ  اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت.

ظهَى ايي ؾَهيي فطضيِ ايي ثَز وِ هقوبضي ؾبظهبًي ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. ثب آ .3

تَاى گفت وِ اظ ًؾط وبضثطاى ثيوبضؾتبى ثَفلي، هقوبضي ؾبظهبًي ثِ فٌَاى (، هيP<0/01؛  9641/3)هيبًگيي ; ثطضؾي ًتبيج ثِ زؾت آهسُ فطو ٍ

 يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت.

فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. ثب آظهَى چْبضهيي فطضيِ ايي ثَز وِ يىپبضچگي ؾبظهبًي ثِ فٌَاى يىي اظ  .4

تَاى گفت وِ اظ ًؾط وبضثطاى ثيوبضؾتبى ثَفلي، يىپبضچگي ؾبظهبًي  ثِ هي ،(P<0/01؛  1077/4)هيبًگيي ; ايي فطو ٍ ثطضؾي ًتبيج ثِ زؾت آهسُ

 ًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت.فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ ا
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فطو ٍ  پٌجويي فطضيِ ايي ثَز وِ آهَظـ ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. ثب آظهَى ايي .5

لي، آهَظـ ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي تَاى گفت وِ اظ ًؾط وبضثطاى ثيوبضؾتبى ثَفهي(، P<0/01؛ 9402/3)هيبًگيي ; ثطضؾي ًتبيج ثِ زؾت آهسُ

 وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت.

ثب قكويي فطضيِ ايي ثَز وِ تجعيِ ٍ تحليل ضيؿه ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت.  .6

تَاى گفت وِ اظ ًؾط وبضثطاى ثيوبضؾتبى ثَفلي، تجعيِ ٍ تحليل (، هيP<0/01؛  8000/3)هيبًگيي ; آهسُآظهَى ايي فطو ٍ ثطضؾي ًتبيج ثِ زؾت 

 ضيؿه ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت.

يسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. ثب ّفتويي فطضيِ ايي ثَز وِ تجعيِ ٍ تحليل اعالفبت ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي ول .7

تَاى گفت وِ اظ ًؾط وبضثطاى ثيوبضؾتبى ثَفلي، تجعيِ ٍ تحليل (، هيP<0/01؛ 1419/4)هيبًگيي ; آظهَى ايي فطو ٍ ثطضؾي ًتبيج ثِ زؾت آهسُ

 ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت.اعالفبت ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض 

ي اظ آظهَى ثِ هٌؾَض ضتجِ ثٌسي اّويت ّط يه اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اظ ًؾط وبضثطاى ثيوبضؾتبى ثَفل

  .ثبقسلبثل هكبّسُ هي 2فطيسهي اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ًتبيج آى زض جسٍل 
 

 کلیدی سیستن اطالعات هنابع انسانی در بیوارستاى بوعلیرتبه بندی فاکتورهای  -2جدول

 ضتجِ هيبًگيي ضتجِ اي هتغيط ضزيف

 3 36/4 ّب هكيذظ 1

 6 67/3 لَاًيي ٍ همطضات 2

 5 71/3 هقوبضي ؾبظهبًي 3

 2 43/4 يىپبضچگي ؾبظهبًي 4

 4 07/4 آهَظـ 5

 7 17/3 تجعيِ ٍ تحليل ضيؿه 6

 1 59/4 تجعيِ ٍ تحليل اعالفبت 7

 

)ثب هيبًگيي  ٍ تحليل اعالفبتًتبيج آظهَى فطيسهي ًكبى زاز وِ اظ ثيي فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي، تجعيِ  

 ( زض ضتجِ ّفتن لطاض زاضًس.17/3اي; )ثب هيبًگيي ضتجِ ( زض ضتجِ اٍل ٍ تجعيِ ٍ تحليل ضيؿه59/4اي;  ضتجِ
 

 
 

 نتیجه گیریو  بحث .4

 

 قَز.زض ايي لؿوت ًتبيج تحليلي فطضيبت، ثِ تفىيه گعاضـ هي

قَز زض هكي تقييي هيگيطي زاًؿت ظيطا ٌّگبهي وِ ذظتَاى آى ضا ًَفي تهوينگيطي اؾت يقٌي هيگصاضي اظ يه زيسگبُ، هقبزل تهوينهكيذظ .1

هكي تطؾين تط اؾت. ثٌبثطايي ذظثِ تهويوبت هَضزي ٍ حبًَيِ، ثبالتط ٍ اؾبؾيهكي ًؿجت ّوبى جبيگبُ تهوين اتربش قسُ اؾت. ثب ايي تفبٍت وِ ذظ

ّبيي فجَض قَز. ؾبظهبى يب جبهقِ ثطاي تساٍم حيبت ثبيس اظ هَلقيتهكي اتربش هيثيٌي قسُ زض ذظقَز ٍ ؾپؽ تهويوبت ثب ضفبيت هَاظيي پيفهي

ايٌىِ اهىبًبت ٍ تَاى ضؾيسى ثِ هَلقيت هغلَة هغطح قَز، انَل اؾبؾي اًتمبل  وٌس ٍ اظ هَلقيت هَجَز ثِ هَلقيت هغلَة ثطؾس اهب لجل اظ

 اي هغلَة اؾت.ّبي ثطًبهِهكي لبفسُ ٍ انَل ولي ٍ الظم ثطاي الساهبت ٍ حطوتقَز. پؽ ذظاظهَلقيت هَجَز ثِ هَلقيت هغلَة هغطح هي

ّبي افضبي يه ثبفت اجتوبفي يب ف زاقتِ ثبقس. ذظ هكي آييٌِ افىبض ٍ گطايفّب اقطااي ولي اؾت وِ ثبيس ثط لَاًيي ٍ آييي ًبهِذظ هكي لبفسُ

 وٌس. ًتبيج ثِ زؾت آهسُهكي تقييي هيقَز وِ ايي جطيبى ثطاي ذَز يه ذظگطٍُ اؾت. يقٌي هجوَؿ افىبض گطٍُ تجسيل ثِ يه جطيبى فىطي هي
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ّب ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي  هكيؾط وبضثطاى ثيوبضؾتبى ثَفلي، ذظزّس وِ اظ ً( اظ تحميك حبضط ًكبى هيP<0/01؛  0756/4)هيبًگيي ;

 (.17ثبقس) ّوؿَ هي ٍ ّوىبضاًف ثبل ثبقس. ًتبيج ثِ زؾت آهسُ اظ ايي تحميك ثب ًتبيج هغبلقبتؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي هي

وٌس ٍ ؾبيط همطضات اظ آى ًكأت ّبي اجطايي يب لضبيي حك ٍ تىليف ايجبز هيٍ زؾتگبُ ٍضـ لبًَى ثِ هقٌبي اتربش تهويوبتي اؾت وِ ثطاي هطزم .2

هكي يه زؾتگبُ يب ؾبظهبى ضا ضٍقي جب وِ تب حسٍزي ذظگصاضي اضتجبعي زاضًس. لَاًيي اظآىگيطز. ثي قه لَاًيي ًمف اًىبضًبپصيطي زض ؾيبؾتهي

ّب ٍ ّب ٍ ثيٌفقوبضي زض ؾطاؾط وكَض زاضًس وِ ثب اًسيكِم ثبقٌس. ذهَنأ وِ لَاًيي هجطيبى ثيتَاًٌس تب حسٍزي هٌكأ اثْبوٌٌس زضفيي حبل هيهي

ّب ٍ زض ًْبيت ايجبز ّبي هتفبٍت ّطوسام اؾتٌجبعي ذبل اظ لبًَى ٍ ًحَُ اجطاي آى زاضًس. ثسيْي اؾت ايجبز ّوبٌّگي ثيي ايي ثطزاقتترهم

گصاضي ٍ هكيقَز لَاًيي هبًقي ثط ؾط ضاُ ذظًبهوىي اؾت. يىي اظ زاليلي وِ هَجت هيؾوت ٍ جْت يىؿبى، گبّي زقَاض ٍ زض هَاضزي 

پطزاظًس، آگبّي ثبقس. ثِ ايي نَضت وِ وؿبًي وِ ثِ ٍضـ لَاًيي هيّب ٍالـ قًَس، وبضقٌبؾبًِ ًجَزى لَاًيي ٍ ضقف ؾبظهبًي هيگصاضيؾيبؾت

( اظ تحميك P<0/01؛  8906/3ا زض ًحَُ اًجبم اهَض زاقتِ ثبقس. ًتبيج ثِ زؾت آهسُ )هيبًگيي ;تَاًس تأحيطات هْوي ضوبهل ًساضًس وِ ايي هَضز هي

زّس وِ اظ ًؾط وبضهٌساى ثيوبضؾتبى ثَفلي، لَاًيي ٍ همطضات ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض حبضط ًكبى هي

 (.12ٍ ّوىبضاًف ّوؿَ هي ثبقس) ضائل ب ًتبيج هغبلقبتثبقس وِ ايي ًتبيج ثثيوبضؾتبى ثَفلي هي

ّب ٍ فٌبنط ؾبظهبى زض جْت ًيل ثِ اّساف ضاّجطزي ؾبظهبى اؾت.  ؾبظي ٍ ّوؿَؾبظي وليِ فقبليت هقوبضي ؾبظهبًي چبضچَثي ثطاي تججيي، ّوبٌّگ .3

اؾت وِ  ّب، هقوبض ثب ؾيؿتوي هَاجِ  ثطذالف زيگط هقوبضيقَز، اهب   ّبي هرتلف ؾيؿتن زضگيط هي هقوبض ؾبظهبًي ّوبًٌس زيگط هقوبضاى ثب ثرف

ّب هٌجقج اظ ضٍاثظ ٍ فطٌّگ وبضي ٍ اًؿبًي اؾت. جْت تَنيف اجعاي آى اغلت غيط فيعيىي، غيط لبثل لوؽ ٍ هفَْهي ثَزُ ٍ ضٍاثظ حبون ثط آى

تَاى هقوبضي ؾبظهبًي  ّبي هرتلف زاضز. هي ٍ ًيبظ ثِ اؾتفبزُ اظ هسلّب اؾتفبزُ ًوبيس  ّبي ضايج ثطاي زيگط هقوبضي تَاًس اظ ضٍـ چٌيي ؾيؿتوي، اٍ ًوي

ّبي هٌبؾت ثط فْسُ هقوبض اؾت. هقوبضي ؾبظهبًي ضيكِ گطفتِ  ّبي ثْن پيَؾتِ ٍ هطتجظ ًوبيف زاز وِ اًتربة ثيي اًَاؿ هسل اي اظ هسل ضا ثب هجوَفِ

ّب ثغَض ذبل زض ؾبظهبى اؾت. تفبٍت هقوبضي  ٍ ازاهِ ايي ًَؿ اظ هقوبضي«تهقوبضي اعالفب»ٍ ثِ ذهَل«ّبي اعالفبتي هقوبضي ؾيؿتن» اظ ثحج

ّب، ًحَُ  ّبي ؾبظهبى ًؾيط وبضثطاى، هَلقيت جغطافيبيي ؾيؿتن ّبي اعالفبتي زض ايي اؾت وِ هقوبضي ؾبظهبًي توبم جٌجِ ؾبظهبًي ٍ هقوبضي ؾيؿتن

وِ هقوبضي اعالفبت، تٌْب ثط گيطز، زض حبلي ّبي ؾبظهبى ٍ غيطُ ضا زض ًؾط هي َضيتّب، فطآيٌسّبي حطفِ، اًگيعُ وبضّب، ضاّجطزّب، هأهتَظيـ آى

ّبي اعالفبتي ضٍثطٍ ّؿتين وِ ؾقي زض  اؾت. زض هقوبضي ؾبظهبًي ثب يه ًَؿ هٌْسؾي هجسز زض ول ؾبظهبى، اظ هٌؾط ؾيؿتن اعالفبت هتوطوع قسُ

ّب  ي عَالًي ًساضز ٍ زض ثيي ثميِ ضٍـي اعالفبت زاضز. ايي ضٍـ اظ لحبػ تبضيري پيكيٌِثْجَز فطآيٌسّبي وبضي ؾبظهبى اظ عطيك ثِ وبضگيطي فٌبٍض

ّب ٍ افعايف  گطاؾت ٍ ًبقي اظ گؿتطـ ثىبضگيطي فٌبٍضي اعالفبت زض ؾبظهبى گطا ٍ زازُ ّب اظ گًَِ ؾبظهبىثٌسي آى ّبؾت ٍ زض عجمِ تطيي اظ تبظُ

اؾت. ًتبيج ثِ زؾت آهسُ)هيبًگيي  ضٍظافعٍى تغييطات اؾت وِ ثحطاى فٌبٍضي ضا ايجبز ًوَزُ  تقبهالت زضٍى ٍ ثطٍى ؾبظهبًي ٍ ّوچٌيي قتبة

( اظ تحميك حبضط ًكبى هي زّس وِ اظ ًؾط وبضهٌساى ثيوبضؾتبى ثَفلي، هقوبضي ؾبظهبًي ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي P<0/01؛  9641/3;

 (.17ٍ ّوىبضاًف ّوؿَ هي ثبقس) ثبل ي اؾت. ًتبيج ثِ زؾت آهسُ اظ ايي تحميك ثب ًتبيج هغبلقبت ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفل

زّس وِ اظ ًؾط وبضهٌساى ثيوبضؾتبى ثَفلي، يىپبضچگي ؾبظهبًي ثِ فٌَاى ( اظ تحميك حبضط ًكبى هيP<0/01؛  1077/4ًتبيج ثِ زؾت آهسُ)هيبًگيي ; .4

ٍ  تطٍقبًيت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. ًتبيج ثِ زؾت آهسُ اظ ايي تحميك ثب ًتبيج هغبلقبت يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفب

 (.18ثبقس)ّوىبضاًف ّوؿَ هي

تطيي ضوي ّط ًؾبهي ضا ًيطٍي تَاى گفت وِ هْنقَز. پؽ هيًيطٍي اًؿبًي ّوِ افطاز )هقلن، وبضهٌس، هسيط، هٌْسؼ، وبضقٌبؼ ٍ...( ضا قبهل هي .5

تَاًس ؾبظهبى ضا ثِ ؾَي اّساف تَؾقِ ّسايت وٌس. اؾتفبزُ نحيح اظ ًيطٍي اًؿبًي ثِ هخبثِ اضظقوٌستطيي ٍ ثعضگتطيي زّس وِ هيؿبًي تكىيل هياً

تَاى گفت وِ اًؿبى ّن ّسف تَؾقِ ٍ ّن حطٍت ّط جبهقِ ثِ نَضت هؿئلِ اي حبئع اّويت هَضز تَجِ زٍلت ّب ثَزُ اؾت، ثِ فجبضت زيگط هي

ي ازاضُ ٍ هسيطيت ايي حطٍت ٍ هٌجـ حيبتي ثؿتگي يبفتِ اؾت. ًؾبم قَز ٍ تحمك اّساف تَؾقِ تب حس لبثل تَجْي ثِ ًحَُهل آى هحؿَة هيفب

بيس يبثس. قاي هيّبي ًبقي اظ ووجَز ًيطٍي اًؿبًي هبّط، ًمف ٍ اّويت ٍيػُازاضي ٍ هسيطيت زض جَاهـ زض حبل تَؾقِ هبًٌس ايطاى ثِ زليل هحسٍزيت

ّبي نحيح فٌي ٍ تىٌَلَغيىي هٌبؾت اؾتفبزُ نحيح ٍ زضؾتي وطز ٍ ليىي اؾتفبزُ ثتَاى اظ هٌبثـ هَجَز فيعيىي ثب اًتربة ٍ ثِ وبضگيطي قيَُ

بيس يىي اظ ٍضي ًيطٍي اًؿبًي ثثْطُلت هيؿط ًيؿت. ثٌبثطايي ثْجَز هغلَة اظ هٌبثـ اًؿبًي، ايجبز اًگيعـ ٍ ضٍحيِ، تكطيه هؿبفي ٍ ّوىبضي ثِ ؾَْ
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ّبي اًؿبًي، ضيعي زليك ٍ نحيحي ضا تساضن ثجيٌٌس. ثِ زليل هحسٍز ثَزى ؽطفيتاّساف هْن ّط وكَض، ؾبظهبى يب ًْبز تلمي قَز ٍ ثطاي آى ثطًبهِ

ًؿبًي ثب هسيطيت، هحيظ ّب فجبضتٌس اظ: اًگيعـ، آهَظـ، اضتجبط ًيطٍي اتطيي آىٍضي ًيطٍي اًؿبًي هؤحط ثَزُ اؾت وِ هْنقوبضي ثط ثْطُفَاهل ثي

تطيي ٍؽبيف زض ازاضُ اهَض ّط ؾبظهبى ٍ ثِ ٍيػُ زض هسيطيت ًيطٍي اًؿبًي اؾت. پؽ اظ ًؾبم جصة، ًؾبم وبض، هسيطيت ٍ... وِ آهَظـ يىي اظ پيچيسُ

بظهبًي ثَزُ ٍ ًؾبم آهَظقي ؾ ّبي ّطثْؿبظي ٍ ثِ وبضگيطي هٌبؾت هٌبثـ اًؿبًي لطاض زاضز. زض حميمت آهَظـ اظ هْن تطيي الساهبت ٍ ثطًبهِ

وٌس. آهَظـ ٍ ثْؿبظي ّبي آتي ضا تضويي هيضٍز ٍ ثبفج تَاًوٌسي ًيطٍي اًؿبًي هَجَز قسُ ٍ هَفميتوٌٌسُ ًؾبم اؾترساهي ثِ قوبض هي تىويل

اجطاي ٍؽبيف هحَل قسُ ٍ زض ًتيجِ  ّبي قبغل زض ؾبظهبى ثطايتط زاًف ٍ هقطفت ثبالتط ٍ تَاًبيي ٍ هْبضت ثيكتط اًؿبىثبفج ثيٌف ٍ ثهيطت فويك

( اظ تحميك حبضط ًكبى P<0/01؛ 9402/3ّبي ؾبظهبًي ثب وبضآيي ٍ احطثركي ثْتط ٍ ثيكتط اؾت. ًتبيج ثِ زؾت آهسُ)هيبًگيي ;هَجت ًيل ثِ ّسف

هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. زّس وِ اظ ًؾط وبضهٌساى ثيوبضؾتبى ثَفلي، آهَظـ ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هي

 (.17ٍ  16ثبقس)ٍ ّوىبضاًف ّوؿَ هي ثبل ،ٍ ّوىبضاًف ال تطاًًٍِتبيج ثِ زؾت آهسُ اظ ايي تحميك ثب ًتبيج هغبلقبت 

ّسف ضا ثِ هربعطُ  ّب ٍ فَاهلي وِ هوىي اؾت هَفميت يه پطٍغُ يب زؾتيبثي ثِ يه آًبليع ضيؿه تىٌيىي اؾت وِ ثطاي قٌبؾبيي ٍ اضظيبثي هؤلفِ .6

ؾَز  -اؾت. ايي فطآيٌس ًيبظهٌس اًجبم يه تجعيِ ٍ تحليل ّعيٌِ« آًبليع حَازث پطٍغُ»گيطز. ًبم زيگط ايي فطآيٌس، ثيبًساظًس، هَضز اؾتفبزُ لطاض هي

ّبي  بظًگطي يه پطٍغُ، تقييي ّعيٌِّب ٍ هعايبي يه زاضايي يب فطآيٌس زذيل ثبقس. ثركي اظ ثثبيؿت زض ثبظًگطي ٍيػگيؾَز هي-اؾت. فطآيٌس ّعيٌِ

ّبي آهَظقي ًيطٍي  ّبي هؿتٌسؾبظي، ّعيٌِ ّبي فوليبتي ٍ ًگْساضي، ّعيٌِ يقٌي ّعيٌِ، ّبي تأهيي ٍ تَؾقِ ّب فجبضتٌس اظ ّعيٌِ آى اؾت. ايي ّعيٌِ

ّبي هبزي ٍ هقٌَي اؾت.اگطچِ تَجِ  ّب هؿتلعم جٌجِِ ّبي جبثجبيي ٍ هبًٌس آى وِ توبهي ايي ّعيٌ ّب، ّعيٌِ ثطٍظآٍضي، ّعيٌِ اًؿبًي، ّعيٌِ ظيطؾبذت

ّبي اجطايي تٌْب يه هتغيط اؾت. ّعيٌِ فسم  گيطي زض ظهيٌِ اجطاي يه پطٍغُ ثؿيبض هْن اؾت ٍلي ايي ّعيٌِاي ثطاي تهوين ّبي ّعيٌِ ثِ توبهي هؤلفِ

هَضز تَجِ لطاض گيطز. زض حبلت ولي، ّط جب وِ پَل يب هٌبثقي ثبيؿت زض فطآيٌس تجعيِ ٍ تحليل  اجطاي يه پطٍغُ ًيع هتغيط زيگطي اؾت وِ هي

قَز وِ اجطا يب فسم اجطاي پطٍغُ ثب زاليل هَجِ ّوطاُ ثَزُ ٍ هسيط تالـ ذَز  ثبيؿت اضظيبثي ضيؿه اًجبم قَز. ايي اهط ؾجت هيقَز هي نطف هي

بض هَضز اؾتفبزُ لطاض هي گيطز. ثبض ًرؿت زض ظهبى اتربش تهوين ضا جْت اتربش تهوين زضؾت اًجبم زازُ اؾت. ذطٍجي فطآيٌس تحليل ضيؿه زٍ ث

گيطي ذَز ضا ثِ ٍي اضائِ زّس. اؾت. هَضز زٍم زض ظهبى اضائِ ًتبيج تهوين ثِ قرم حبلج يب قطيه ثيطًٍي اؾت ٍ هسيط ًبچبض اؾت تب فطآيٌس تهوين

زّس. ًتبيج ثِ زؾت تجؿن هٌبؾجي اظ وؿت ٍ وبض ثسؾت هي زض هجوَؿ ثبيس گفت وِ اجطاي فطآيٌسّبي تحليل ٍ اضظيبثي ضيؿه، زضن ٍ

زّس وِ اظ ًؾط وبضهٌساى ثيوبضؾتبى ثَفلي، تجعيِ ٍ تحليل ضيؿه ثِ فٌَاى يىي اظ (اظ تحميك حبضط ًكبى هيP<0/01؛  8000/3آهسُ)هيبًگيي ;

ٍ ّوىبضاًف  تطٍقبًيؾت آهسُ اظ ايي تحميك ثب ًتبيج هغبلقبت فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. ًتبيج ثِ ز

 (.18ثبقس)ّوؿَ هي

ّبي ذسهبتي، فلوي، نٌقتي ٍ  ّبي َّقوٌس لبزضًس ًمف اٍ ضا زض ثؿيبضي اظ ظهيٌِگيطي اًمالثي اؾت وِ هبقيي ثكط زض فهط اضتجبعبت قبّس قىل .7

ّبي هسضى ٍ ي فطزي ٍ اجتوبفي ٍي ذَاٌّس قس. اظ ؾَي زيگط ثب ضقس تىٌَلَغيوكبٍضظي ايفب ًوبيٌس ٍ ثسٍى قه هَجت تحَل فؾيوي زض ظًسگ

ّب ثطاي ثطتطي ًؿجت ثِ ؾبيط ضلجب اظ اّويت ثؿيبض ثباليي ثطذَضزاض اؾت ثِ حسي ّبي اعالفبتي ٍ حىَهتفضبي ؾبيجط، جٌگ اعالفبت هيبى ؾطٍيؽ

قًَس وِ اظ لسضت ٍ تَاى اضتجبعي، اعالفبتي ٍ جبضظُ هقوَالً وؿبًي پيطٍظ هيقَز ٍ زض ايي هوِ زض فضبي وًٌَي اعالفبت فيي لسضت هقٌي هي

؛  1419/4; فٌبٍضي ثبالتط ٍ ثطتطي ثطذَضزاض ثبقٌس وِ تجعيِ ٍ تحليل اعالفبت زض ايي ضاُ ًمف هْوي ضا ثط فْسُ زاضًس. ًتبيج ثِ زؾت آهسُ)هيبًگيي

P<0/01ٌساى ثيوبضؾتبى ثَفلي، تجعيِ ٍ تحليل اعالفبت ثِ فٌَاى يىي اظ فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن زّس وِ اظ ًؾط وبضه( اظ تحميك حبضط ًكبى هي

 (.16ثبقس)ٍ ّوىبضاًف ّوؿَ هيال تطاًٍِ اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ثيوبضؾتبى ثَفلي اؾت. ًتبيج ثِ زؾت آهسُ اظ ايي تحميك ثب ًتبيج هغبلقبت 

اًبيي ضا زاضًس تب ثتَاًٌس گعاضقبت ضا آهبزُ وطزُ ٍ اعالفبت ضا ثب ؾطفت ٍ زلت ظيبز تجعيِ ٍ تحليل وٌٌس ّبي اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي اغلت ايي تَؾيؿتن

ضا وِ ظهبى ظيبزي ضا نطف وبضّبي غيط اؾتطاتػيه وٌس، آىتَاًس ثِ جبي اييّب، هسيط هٌبثـ اًؿبًي هيتط وٌٌس. ثِ ووه ايي ؾيؿتنٍ هسيطيت ًيطٍي وبض ضا آؾبى

وِ ًيبظ ثِ وبغصثبظي ٍ اهخبل آى زاقتِ ثبقٌس، اعالفبت زٌّس تب ثسٍى اييّب ثِ وبضثطاى ذَز اجبظُ هيم وبضّبي هْن ذَز شذيطُ وٌس. ثِ فالٍُ ايي ؾيؿتنثطاي اًجب

ى وِ ّؿتٌس ثِ ضاحتي ثب يىسيگط وٌس تب وبضثطاى تَؾظ يه ؾيؿتن هتوطوع اظ ّط وجبي ؾبظهبتط هٌتمل وٌٌس. ّوچٌيي ايي ؾيؿتن ووه هيتط ٍ ؾبزُذَز ضا ؾطيـ

ؾت ثب اّساف ٍ زض تقبهل ثبقٌس. اًتربة زضؾت يه ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي هَضَؿ ثؿيبض هْوي اؾت. ؾبظهبًي وِ ظهبًي ضا ثطاي اًتربة يه ؾيؿتن هتٌب

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 

بزي لبئل اؾت. هَاضز ثؿيبضي ٍجَز زاضز تب يه ؾبظهبى وٌس لغقب ؾبظهبًي اؾت وِ ثطاي آيٌسُ ٍ هَفميت ذَز اّويت ظيچكن اًساظّب ٍ ضؾبلت ذَز نطف هي

ضٍظ وٌس. عجك ًؾط وبضثطاى ايي ؾيؿتن زض ثيوبضؾتبى ثَفلي، تجعيِ ٍ تحليل اعالفبت، آهَظـ، تجعيِ ٍ تحليل ثتَاًس ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي ذَز ضا ثِ

ّب فبوتَضّبي وليسي ؾيؿتن اعالفبت هٌبثـ اًؿبًي زض ايي ثيوبضؾتبى ّؿتٌس وِ ثبيس يهكضيؿه، يىپبضچگي ؾبظهبًي، هقوبضي ؾبظهبًي، لَاًيي ٍ همطضات ٍ ذظ

 هتٌبؾت ثب ًيبظ وبضثطاى ثطٍظضؾبًي قًَس. پؽ عطاحبى ايي ؾيؿتن ثبيس هتٌبؾت ثب ًيبظ وبضثطاى السام ثِ ثطٍظضؾبًي ايي ؾيؿتن وٌٌس. 
 

 
 

 قدردانی .5
 

ٍيػُ زوتط ذليلي ضيبؾت هحتطم ثيوبضؾتبى ثَفلي تْطاى ٍ توبهي وبضثطاى ؾيؿتن اعالفبت ثيوبضؾتبًي زض ايي ثيوبضؾتبى ثِزاًين تب اظ جٌبة آلبي زض اًتْب الظم هي

ّب ّوطاّي وطزًس، تكىط ٍ لسضزاًي آٍضي زازُي فطاٍاى هب ضا زض جوـپَض وبضقٌبؼ ازاضي ثرف اٍضغاًؽ ثيوبضؾتبى وِ ثب نجط ٍ حَنلِؾطوبض ذبًن تَضاى ويبى

 ٌين.و
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