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 «مدیریت  پژوهشي »

تزرعی ٍضؼیت حثت اعالػات زر گشارػ پزعتاری پزًٍسُ تیواراى 

تَؽْز اٍرصاًظ تیوارعتاًْای آهَسؽی ؽْز

، زکتز فائشُ جْاًپَر،زکتز هزین رٍاًی پَر، سّزا صسیمی، سّزا ٍسیزیاى

عویِ حغیٌی

هؼاًٍت پضٍّؾی زاًؾگاُ ػلَم پشؽکی تَؽْز، زاًؾکسُ پزعتاری ٍ 

هاهایی تَؽْز

ایي پضٍّؼ تِ  .اعاتیس هحتزم تِ ایي هزحلِ رعیسُ اعتی ّای ایي پضٍّؼ تا ّوکاری ٍ راٌّوای

 .پذیزفتِ ؽس 1392صَرت پَعتز زر کٌگزُ عالهت تَؽْز زر تْوي هاُ 
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ایي پضٍّؼ تا ّوکاری ٍ ّوزاّی اعاتیس هحتزم زاًؾکسُ پزعتاری ٍ هاهایی، هؼاًٍت پضٍّؾی، 

ؽْسای ذلیج فارط ٍ ٍاحس اعٌاز پشؽکی ٍ زاًؾکسُ پزعتاری ٍ هاهایی، هغیَلیي تیوارعتاى 

 .لذا اس ایي ػشیشاى عپاعگشاری هی ًواین. تایگاًی آى هزکش صَرت گزفت

 ُمهمس

 رٍػ اجزا

 یافتِ ّا

 تحج ٍ ًتیجِ گیزی

 فْزعت هٌاتغ

 جسٍل حثت چک لیغت ارسیاتی اصَل گشارػ ًَیغی پزعتاری  

 جسٍل حثت  ٌّگام پذیزػ 

 جسٍل حثت ٌّگام اًتمال تیوار 

 جسٍل حثت ٌّگام تزذیص تیوار 

 لِ کاری ٍ ًَتت کاری تا ًحَُ حثتجسٍل ارتثاط تیي عي، ترؼ، عاب 
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غیز لاتل  ازث حَ زر ّا اًغاى حفؼ جاى ٍ عالهت تضویي زر آى ٍ ًمؼ اٍرصاًظ: همسهِ ٍ ّسف

تیواراى  تِ هغلَب ذسهات ارایِ هؤحز جْت ارتماء کیفیت هسیزیت ٍ ّای گام اس کِ یکی. اًکار اعت

لذا ایي پضٍّؼ تا ّسف  .تاؽس ایي تیواراى هی پشؽکی پزًٍسُ اعالػات زر صحیح اٍرصاًظ، حثت

تیوارعتاًْای آهَسؽی اٍرصاًظ  گشارػ پزعتاری پزًٍسُ تیواراىٍضؼیت حثت اعالػات زر ى تؼیی

 .گززیساجزا تَؽْز  ؽْز

پزًٍسُ اٍرصاًظ تز اعاط  370. تحلیلی اس ًَع همغؼی اعت –هغالؼِ تَصیفیایي  : رٍػ اجزا

ًوًَِ . اًتراب ؽسًس 1391هاُ زٍم عال  6جسٍل هَرگاى تِ رٍػ تصازفی هٌظن اس پزًٍسُ ّای 

چک لیغت پضٍّؾگز عاذتِ کِ رٍایی  4اعالػات ٍارز . پضٍّؾی، تزگِ ّای گشارػ پزعتاری تَزًس

چک لیغت ؽاهل زٍ ترؼ هؾرصات زهَگزافیک پزعتار ٍ  4. آًْا تِ تاییس رعیسُ تَز، گززیس

پظ اس کس گذاری . اعالػات حثت ؽسُ زر تزگِ ّای گشارػ پزعتاری تیواراى ترؼ اٍرصاًظ اعت

تزای تحلیل زازُ ّا اس . تجشیِ ٍ تحلیل گززیس SPSSاعالػات جوغ آٍری ؽسُ تَعظ ًزم افشار 

 . اعتفازُ گززیس ANOVAآهاری تَصیفی ٍ تحلیلی آسهَى ّای 

زر . زرصس زاؽتِ اًس  88تا  40زرصس هَارز چک لیغت، ػسم حثت تیي  50ًتایج ًؾاى زاز : یافتِ ّا

ٍ زر چک لیغت حثت ٌّگام اًتمال ٍ ًَیغی تیي عي ٍ عاتمِ کاری ًَتت کاری حثت اصَل گشارػ 

 .ی ٍ عي تا حثت چک لیغت ّا ٍجَز زاؽتتزذیص تیي تیي ترؼ تغتزی تیوار، عاتمِ کار

تا تَجِ تِ ًتایج پضٍّؼ، لشٍم تزگشاری کارگاُ ّای اصَل گشارػ ًَیغی ٍ ّوچٌیي : ًتیجِ گیزی

تاسآهَسی پزعٌل تا افشایؼ عٌَات ذسهتی جْت ارتماء آگاّی ٍ ػولکزز آًاى ًغثت تِ حثت کاهل ٍ 

 . صحیح  گشارػ پزعتاری تسیْی اعت

 اٍرصاًظ، حثت، گشارػ ًَیغی، پزعتاری:  کلیس ٍاصُ ّا
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کِ . غیز لاتل اًکار اعت ازث حَ ّا زر اًغاى حفؼ جاى ٍ عالهت تضویي زر آى ٍ ًمؼ اٍرصاًظ

 تیواراى اٍرصاًظ ، حثت تِ هغلَب ذسهات ارایِ جْت ارتماء کیفیت هسیزیت ٍ هؤحز ّای اس گام یکی

  . (1)تاؽس  تیواراى هیایي  پشؽکی پزًٍسُ اعالػات زر صحیح

ارسیاتی هزالثت ّای  یک اتشار ضزٍری تزای ارایِ ٍ حثت پزعتاری تِ ػٌَاى یک چْارچَب فؼالیتی ٍ

تِ زًثال ػسم حثت صحیح، هؾکالت هْن تیوار ًازیسُ گزفتِ هی (. 2)زرهاًی هی تاؽس –پزعتاری 

گشارؽات پزعتاراى زر پزًٍسُ ًؾاى  (.3)ؽَز ٍ هٌجز تِ ارائِ هزالثت زر عغح پاییي هی گززز 

ّای تیوار ًغثت تِ ایي  زٌّسُ رًٍس زرهاى ّای پشؽکی ٍ هزالثت ّای پزعتاری ٍ ػکظ الؼول

ّزگًَِ اعالػاتی کِ جْت تزرعی هساٍم ًیاسّا ٍ ٍضؼیت هسزجَ هَرز ًیاس . هزالثت ّا هی تاؽس

ی تَاًس هٌجز تِ پیاهسّای ،  ّز گًَِ ًمص زر حثت م(2)اعت، تایس زر هحل هٌاعة حثت گززز

 کاهل حثت تِ تی تَجْی صَرت زر(. 2،4)ًاگَار، زرهاى ًاهٌاعة ٍ یا حتی ػسم زرهاى ؽَز 

زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعت  آًْا تزای کِ اّسافی تاؽٌس جَاتگَی تَاًٌس اٍرصاًظ ّای اعالػات، پزًٍسُ

هار اعت کِ زر جزیاى هحاکوِ حثت پزعتار، عٌس لاًًَی زائوی زر پزًٍسُ پشؽکی تی اس عزفی .(1)

ٍ ّوچٌیي ٍعیلِ ای هْن تزای حوایت حفؼ حمَق لاًًَی تیوار ( 4)هی تَاًس تْتزیي هسافغ پزعتار 

 تز هثٌی اٍرصاًظ را تیواراى ازػای تَاًس هی اٍرصاًظ ترؼ کاهل زر ّای پزًٍسُ ٍجَز(. 2)تاؽس 

(. 1)اعتفازُ تاؽس  لاتل لاًًَی هَالغ زر پزعٌل ٍ تیواراى زفاع اس زر ٍ ًوایس رز یا حاتت اًگاری عْل

هَرز غفلت ؽغلی زر هزالثت اس هسزجَ، یک هَرز هزتَط تِ  4هغالؼات ًؾاى زازًس کِ اس ّز 

 کاهل حثت اّویت تِ تَجِ تا(. 5)ذغاّایی اعت کِ زر حثت گشارؽات پزعتاری رخ زازُ اعت 

ٍ تَؽْز،  زر هؾاتِ ػسم ٍجَز تحمیمات ٍ اعالػات زر گشارػ پزعتاری پزًٍسُ تیواراى اٍرصاًظ

هزالثتی تیوار ٍ اّویت حثت  -اّویت گشارؽات پزعتاری ٍ ًمؼ حیاتی حثت زر الساهات زرهاًی 

صحیح کِ هی تَاًس ّواى عَرکِ اؽارُ ؽس تِ سیاى تیوار ٍ ّوچٌیي پزعتار تاؽس، پضٍّؼ حاضز تا 
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ًسُ تیواراى اٍرصاًظ تیوارعتاًْای ّسف تؼییي ٍضؼیت حثت اعالػات زر گشارػ پزعتاری پزٍ

 تَؽْز عزح ریشی گززیس آهَسؽی ؽْز

 

 :مروري بر   مطالعات قبلي  

 ًارعایی زالیل اس یکی ضؼیف ًَیغی اعت کِ گشارػ ایي تز هثٌی (2003) آتزاّام هغالؼِ ًتایج

زر هغالؼِ ذَز زر تزرعی پیزاهَى  1383حٌیفی ٍ هحوسی (  6) پزعتاری اعت هزالثت زر

زرصس ػسم  48زرصس حثت ّا ًالص تَزُ ٍ  81/35چگًَگی حثت گشارؽات پزعتاری ًؾاى زازًس کِ 

 تکویل زرصس هیزسایی زر تحمیك ذَز تاالتزیي ٍ اعسی(. 2)حثت هَارز ضزٍری ٍجَز زاؽتِ اعت 

 ّیچ زر کِ ًتایج ًؾاى زازًس ٍ آٍرزًس زعت تِ زرصس 45 ار آى ٍ کوتزیي 77 را اٍرصاًظ پزًٍسُ

 (.1)اعت  ًؾسُ هغلَب حثت حس زر اٍرصاًظ ّای پزًٍسُ ػٌاصز هْن پضٍّؼ ٍاحسّای اس یک

 

 :ها   مواد و روش

زر ایي تحمیك جاهؼِ . تحلیلی اس ًَع همغؼی هی تاؽس –هغالؼِ حاضز یک هغالؼِ تَصیفی 

هَرز هغالؼِ ؽاهل پزًٍسُ ّای تیواراًی تَزًس کِ زر تیوارعتاى تِ صَرت اٍرصاًظ هزاجؼِ ٍ پزًٍسُ 

اعالػات حثت ؽسُ زر تزگِ ّای گشارػ پزعتاری تیواراى ترؼ . تؾکیل زازُ ٍ تغتزی ؽسًس

تزگِ . تِ ػٌَاى ًوًَِ پضٍّؾی زر ًظزگزفتِ ؽسًس اٍرصاًظ ٍ ترؼ تغتزی تَعظ کازر پزعتاری

چک لیغت تْیِ ؽسُ پضٍّؾگز عاذتِ  4اتشار جوغ آٍری زازُ ّا . ؽسًسّای پزًٍسُ ّا کس گذاری 

تز اعاط هزجغ ّای گشارػ ًَیغی ٍسارت تْساؽت ٍ ًظام پزعتاری ٍ کتاب ّای اصَل گشارػ 

س اعاتیس زاًؾکسُ پزعتاری ٍ هاهایی تزرعی ًفز ا10چک لیغت تَعظ ًَیغی تْیِ گززیس کِ رٍایی 

 .ًظزات ٍ پیؾٌْازات ایؾاى زر تسٍیي چک لیغت لحاػ گززیس ٍ
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اعالػات حثت  -2هؾرصات زهَگزافیک پزعتار ٍ  -1: ایي چک لیغت ّا ؽاهل زٍ ترؼ اعت 

کِ تِ عَر هجشا چک لیغت . ؽسُ زر  تزگِ ّای گشارػ پزعتاری تیواراى ترؼ اٍرصاًظ ٍ تغتزی

حثت گشارػ ٌّگام پذیزػ  ارسیاتیعَال، چک لیغت  20رسیاتی اصَل گشارػ ًَیغی پزعتاری ا

حثت  ارسیاتیعَال ٍ چک لیغت  7حثت گشارػ ٌّگام تزذیص  ارسیاتیعَال، چک لیغت  16

 . عَال زارز 13گشارػ اًتمال تیوار اس ترؼ 

ٍ ( 2)، حثت ًالص (3)ؽسُ پاعد زّی تِ ّز عَال آى تصَرت اًتراب یکی اس عِ گشیٌِ ّای حثت 

تِ جش چک لیغت ارسیاتی اصَل گشارػ ًَیغی پزعتاری کِ پاعد زّی تِ . تَز( 1)حثت ًؾسُ 

 صَرت اًتراب یکی اس گشیٌِ ّای رػایت کاهل، رػایت ًغثی، رػایت ًؾسُ تَز

پظ اس کغة هجَس اس زاًؾکسُ پزعتاری ٍ هاهایی ٍ هؼزفی تِ تیوارعتاى ؽْسای ذلیج فارط ٍ 

ٍر هجَس اس ریاعت تیوارعتاى هذکَر ٍ هؼزفی تِ ٍاحس پذیزػ ٍ اعٌاز، جوغ آٍری اعالػات صس

کِ ایي تؼساز تِ  تَزپزًٍسُ  370پظ اس تؼییي تؼساز ًوًَِ تز اعاط جسٍل ًوًَِ گیزی هَرگاى 

، تز اعاط اتشار تحمیك تَعظ پضٍّؾگز ٍ 1391هاُ زٍم عال  6رٍػ تصازفی هٌظن اس پزًٍسُ ّای 

  .رزیسگاعالػات زهَگزافیک پزعتاراى اس زفتز پزعتاری اذذ . گزفتراى صَرت ّوکا

تجشیِ ٍ  SPSSپظ اس کس گذاری اعالػات جوغ آٍری ؽسُ زر چک لیغت ّا تَعظ ًزم افشار 

کِ هزتَط تِ  ؽسًساس تیي ایي پزًٍسُ ّا، هَارزی تِ ػٌَاى جاهؼِ آهاری تلمی هی . گززیستحلیل 

، پزًٍسُ ّای عزپایی ٍ پزًٍسُ ّای ًالص ٍ اٍرصاًظ هاهایی اس هغالؼِ ذارج تَزًستیواراى تغتزی 

 . ؽسًس

فزاٍاًی، زرصس فزاٍاًی، هیاًگیي، )جْت تَصیف زازُ ّای هَرز هغالؼِ اس آسهَى آهاری تَصیفی 

کِ .  گززیس اعتفازُ ANCOVAٍ جْت تجشیِ ٍ تحلیل آًْا اس آسهَى ّای آهاری ( اًحزاف هؼیار

 .ؽسجْت اًجام اهَر فَق اعتفازُ  spssسار آهاری اس ًزم اف

 

 


