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تبسيخ پزيشؽ92/4/2 :

چکيذٌ
َذف ايه پظيَؾ ثشسػي ساثغٍ ثييه تًاومىذػيبصَب ي فشآيىيذَبد ميذيشيت داويؾ ثيب ػملىيشد
داوـگبٌَبد ديلتي مىتخت اػتبن اكفُبن ثًد .سيؽ پظيَؾ تًكيفي اص وًع َمجؼتگي ثًد .جبمؼٍ
آمبسد ايه پظيَؾ ؿبمل وليٍ اػضبد َيبت ػلمي داوـگبٌَبد ديلتي مىتخت اػتبن اكفُبن ثيًدٌ
اػت وٍ ثٍ سيؽ وًوشان تؼذاد  203وفش اص آوُب اوتخيبة رشدييذ .اثيضاس جميغ آيسد دادٌَيب دس اييه
پظيَؾ ؿبمل پشػـيىبمٍَيبد تًاومىذػيبصَبد ميذيشيت داويؾ ليي ي يًد  ،)2003پشػـيىبمٍ
فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ پبسن  ،)2006پشػـىبمٍ ػملىشدوبپالن ي وًستًن  )2001ثًدٌ وٍ سياييي
محتًايي َش ػٍ پشػـىبمٍ ثًػيلٍ اػبتيذ متخلق مذيشيت مًسد تبئيذ ليشاس رشفيت .سياييي ػيبصٌ
پشػـىبمٍَب ثب اػتفبدٌ اص تحليل ػبملي تبئيذد ثشسػي ؿذ ي ضشيت پبيبيي پشػـىبمٍَب ثيٍ تشتييت
 93/8ي  0/95ي  0/89ثذػت آمذ .دس ايه پظيَؾ اص آصمًن ضشيت َمجؼتگي ي سرشػيًن ىذربوٍ
اػتفبدٌ ؿذ .يبفتٍَبد پظيَؾ وـبن داد ساثغٍ ثيه تًاومىذػبصَب ي فشآيىيذَبد ميذيشيت داويؾ ثيب
ػملىشد داوـگبٌَب مثجت ي مؼىبداس ثًدٌ اػتَ .م ىيه ثشسػي وتبيج ثذػيت آميذٌ اص تحلييل دادٌ-
َبد مشثًط ثٍ تؼييه ػُم مًلفٍَبد تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ دس پيؾ ثيىيي اثؼيبد ػملىيشد
داوـييگبٌَييب ثييٍ تشتيييت 64/6دسكييذ اص ياسي يبوغ دييذربٌ مييبلي 45/5 ،دسكييذ اص ياسيييبوغ ديييذربٌ
مـتشد 51/1،دسكذ اص ياسيبوغ ديذربٌ فشآيىذَبد دسين ػبصمبن 49/4 ،دسكذ اص ياسييبوغ دييذربٌ
سؿذ ي وًآيسد ثًدٌ ي ػُم فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ دس پيؾ ثيىي اثؼيبد ػملىيشد داوـيگبٌَيب ثيٍ
تشتيت  51/7دسكذ اص ياسيبوغ ديذربٌ مبلي 37/2 ،دسكذ اص ياسيبوغ ديذربٌ مـيتشد 44/1 ،دسكيذ
 -1داوـجًد دوتشد مذيشيت آمًصؿي داوـگبٌ اكفُبن
 -2ػضً َيبت ػلمي داوـگبٌ اكفُبن
 -3ػضً َيبت ػلمي داوـگبٌ اكفُبن
 -4ػضً َيبت ػلمي داوـگبٌ اكفُبن
* -وًيؼىذٌ مؼئًل ممبلٍsimafatahian@yahoo.com:
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رابطِ بيي تَاًوٌدسازّا ٍ فرآيٌدّاي هديريت داًش با عولکرد داًشگاُّا (هَرد هطالعِ...:

اص ياسيبوغ ديذربٌ فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي 49/2 ،دسكذ اص ياسيبوغ ديذربٌ سؿيذ ي ويًآيسد ثيًدٌ
اػت.
ٍاژُّاي کليدي :مذيشيت داويؾ ،تًاومىذػيبصَبد ميذيشيت داويؾ ،فشآيىيذَبد ميذيشيت داويؾ،
ػملىشد ،داوـگبٌَب
مقذمٍ
دس ثؼيبسد اص ػبصمبنَب دػتيبثي ثٍ ػملىشد ثشتش ويٍ تىُيب ياثؼيتٍ ثيٍ اػيتمشاس مًفمييت آمييض
داساييَبد ملمًع ي مىبثغ عجيؼي اػت ،ثلىٍ ثؼتگي ثؼيبسد ثٍ ميذيشيت اريشثخؾ مىيبثغ داويؾ
داسد .اص ايه سي ػبالوٍ ػشمبيٍ رزاسد دس مذيشيت داوؾ ثٍ عيًس ـيمگيشد افيضايؾ يبفتيٍ اػيت.
ثخؾ ػمذٌاد اص َضيىٍَبد كشف ؿذٌ تًػظ ػبصمبنَب دس فؼبليتَيبد ميذيشيت داويؾ ،وبؿيي اص
ضشيست ساَجشدد ياثؼتٍ ثٍ مذيشيت ارشثخؾ مىبثغ داوؾ اػت  .)Lee & Sukoco,2007داوـگبٌَب
ويض ثٍ ػىًان يه ػبصمبن آمًصؿي جذا اص ايه يضؼيت وجًدٌ ،صيشا آنَب وييض دس محييظَيبد سليبثتي
فؼبليت ميوىىذ .ؿًاَذ وـبن ميدَذ داوـگبٌَبد وـيًسمبن دس ستجيٍ ثىيذدَيبد اوجيبش ؿيذٌ دس
ػغح جُبوي جبيگبٌ مىبػجي وذاسوذ .داوـگبٌَب ثشاد ايه وٍ ثتًاوىذ دس ػليش سليبثتي اميشيص حضيًس
مؼتمش ي پبيذاس داؿتٍ ثبؿىذ ثبيذ ػملىشد خًد سا اكالح وىىذ .ثشسػيَب وـبن ميدَيذ داوـيگبٌَيب
ثشاد ػملىشد ثشتش ي ثمبد خًد دس ؿشايظ پًيب ي متحًل امشيص ثبيذ حًل محًس ػلم ي داويؾ فؼبلييت
وىىذ .ػليشغم ايه وٍ داوؾ ثٍ ػىًان مىجؼي ثشاد ثمبء داوـگبٌَيب ضيشيسد اػيت ي ؿيشط مًفمييت
آن َب دس رشي دػتيبثي ثٍ داوؾ ي فُم ػميك آن دس تمبمي ػغًح اػت سلبثت اكل ايل ثمب ي داويؾ
پيؾ ؿشط يسيد ثٍ ػشكٍ سلبثت اػت .)Chen et al,2004
ثشسػي ي تحليل داوؾ ي اَميت ييظرييَيبد آن دس حيغيٍ ػملىيشد داوـيگبٌَيب وـيبن مييدَيذ
ثشخًسداسد اص داوؾ ي اعالػبت سيصآمذ ثشاد ادامٍ حيبت آوُب ثٍ يه ضشيست اوىبس وبپزيش تجذيل ؿذٌ
اػت .مذيشيت داوؾ ثٍ داوـگبٌَب ومه خًاَذ وشد وٍ ثٍ ياػغٍ اػتفبدٌ اص داوؾ جذيذ دس وبَؾ
َضيىٍَب ،افضايؾ ػشػت ي ثشآيسدن ويبصَبد مـتشيبن سلبثتيتش ؿًوذ .ثىبثشايه مذيشيت داوؾ جُيت
ثُجًد ػملىشد داوـگبٌَب ضشيستي اجتىبة وبپزيش اػت.
مىبثغ مختلفي ظشفيتَيبد ميذيشيت داويؾ ػيبصمبنَيب سا تـيىيل مييدَىيذ .اييه مىيبثغ ؿيبمل
تًاومىذػبص فىبيسد ،ػبختبس ػبصمبوي ي فشَىگ ػبصمبوي اػت وٍ مشتجظ ثب تًاومىذػبصَبد ميذيشيت
داوؾ ي وؼت داوؾ ،تجذيل داوؾ ،وبسثشد داوؾ ي حفبظت اص داوؾ اػت وٍ مشتجظ ثيب فشآيىيذَبد
مذيشيت داوؾ ميثبؿىذ) .(Alavi& Leidner,2001ثٍ عًس ولي اييه مىيبثغ ظشفييتَيبد ميذيشيت
داوؾ ػبصمبنَب سا تؼييه ميوىىذ ،وٍ َش يه ثٍ وًثٍ خًد ثش ػملىشد ػبصمبوي تبريشرزاسويذ Zack
.)et al,2009
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ارش ٍ تحميمبت وـبن ميدَذ ظشفيتَبد مذيشيت داوؾ ػبصمبنَب ثٍ كيًست تشويجيي ثشػملىيشد
ػبصمبن تبريش ميرزاسوذ تىُب ثشخي اص ايه مىبثغ ثٍ افضايؾ ػملىشد ػيبصمبوي وميه خًاَىيذ ويشد.
ثؼيبسد اص محممبن َىگبش ثشسػي استجبط ثيه ظشفيتَبد مذيشيت داويؾ ي ػملىيشد ػيبصمبنَيب اص
يبس ًة رليذ ي َمىيبسان اػيتفبدٌ وميًدٌ اويذ (Chan& chao,2008, Jennex& Olfman,2005,
Laframboise et al, 2007).
تَاًوٌدسازّاي هديريت داًش :ػىلش فىبيسد اص تًاومىذػبصَبد مذيشيت داويؾ ؿيبمل ػيؼيتم
فىبيسد اعالػبت  )ITاػت وٍ لبدس ثٍ يىپبس ٍ ػبصد اعالػبت ي داوؾ دس داوـگبٌَب ي َيم ىييه
ايجيبد ،اوتمييبل ،رخيييشٌ ػييبصد ي ايمييه وگيٍ داؿييته داوييؾ مىييبثغ داوـييگبَي اػيت & Webb
.)Schlemmer, 2006دس يالغ فىبيسد اعالػبت ،ثؼتش اجشايي مذيشيت داوؾ دس داوـگبٌَب ثيٍ ؿيمبس
ميسيد .)Davarpanah. 2008
فشَىگ ػبصمبوي يىي اص جىجٍَبد مُم مذيشيت داوؾ اػتَ .مًاسٌ يبفته وًع فشَىگي وٍ ميشتجظ
ثب مذيشيت داوؾ ثبؿذ يىي اص مًضًػبت مُم دس ادثيبت مذيشيت داوؾ ثيًدٌ اػيت .)Jones, 2009
دس داوـگبَي وٍ ايجبد تيمَبد وبسد ي مـبسوت دس اوجبش وبسَب ي اػتمبد ثيه اػضبد َيبت ػلميي،
ثٍ ػىًان ػًامل فشَىگي آن ؿىبختٍ ميؿًد .ايه ػًامل فشَىگي مًجيت خًاَىيذ ؿيذ تيب جشييبن
داوؾ آصاداوٍ تش دس ول داوـگبٌ رؼتشؽ يبثذ ي َم ىيه ايه ػًامل دس خلك ي وؼت ي اوتـبس داوؾ
ومؾ مُمي سا ايفب خًاَىذ ومًد .ثىبثشايه ميتًان ىيه وتيجٍ رشفت وٍ دس داوـگبٌ َب َش اوذاصٌ ثٍ
اػضبد َيبت ػلمي آصادد ػمل ثيؾتش دادٌ ؿًد ي آوُب دس اوجبش وبسَب ثب َم مـيبسوت ي َمىيبسد
ثيؾتشد داؿتٍ ثبؿىذ ثٍ َمبن اوذاصٌ داوـگبٌ دس وؼت ،خلك ،تًػؼٍ ي وبسثشد داوؾ مًفك تش ػمل
خًاَذ ومًد .)Ciganek et al, 2010دس كًستي وٍ اػضيبد َييبت ػلميي دس داوـيگبٌَيب ،فشَىيگ
َمىبسد ،1اػتمبد 2ثٍ يىذيگش ي تمبيل ثٍ يبدريشد 3اص َمىبسان سا داؿتٍ ثبؿىذ آن ربٌ ميتًان رفت
مجبدلٍ داوؾ ثيه آوُب ثُتش كًست خًاَذ رشفت.
ػبختبس ػبصمبوي اص ػلؼلٍ مشاتت ػبصمبوي ،لًاويه ي ممشسات ،ي سياثظ رضاسؽدَيي تـيىيل ؿيذٌ ي
يػيلٍاد ثشاد َمبَىگي ي وىتشل اػت ويٍ ثيٍ مًجيت آن اػضيبد ػيبصمبن مييتًاوىيذ دس جُيت
ارشثخـي ػبصمبن حشوت وىىذ  .)Herath,2007وظشيٍ پشداصان مذيشيت داوؾ مؼتمذوذ تغيييشات دس
ػبختبس يه داوـگبٌَب ،مبوىذ حشوت اص ػلؼلٍ مشاتجي ثٍ ؿىلَبد ؿجىٍاد مؼغح ،ثشاد اوتميبل ي
خلك داوؾ ارشثخؾ دس داوـگبٌَب ضشيسد َؼتىذ .ىيه تغييشاتي ثٍ عًس مثجتي ثب ػملىشد َميشاٌ
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اػت .)Beveren,2003اص مًلفٍَبد ػبختبس ػبصمبوي ميتًان ثٍ سػميت 1ي تمشويض ػيبصد 2اؿيبسٌ
ومًد .دس كًستي وٍ َش يه اص دي مًلفٍ فًق دس داوـگبٌَب يجًد داؿتٍ ثبؿذ ميتًان اوتظبس داؿيت
جشيبن داوؾ وىذ ؿذٌ ي ثش ػملىشد داوـگبٌَب تبريش مىفي ثشجبد ثگزاسد.
فرآيٌدّاي هديريت داًش :امشيصٌ فشكتَبد اسصؽ آفشيىي ػبصمبنَبد آمًصؿيي مىيًط ثيٍ
مذيشيت داساييَبد داوـي ؿذٌ اػت وٍ َذف آن ثٍ وبسريشد داساييَيبد وبمـيًُد اػيت .لييىه
تًجٍ ثٍ ممًلٍ داوؾ ي فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ دس داوـگبٌَب دس ايلًيت لشاس رشفتٍ اػت .مذيشيت
داوؾ َم ىيه ؿيًٌ جذيذ تفىش دس مًسد ػبصمبن ي تؼُيم مىبثغ فىشد ي خاللبوٍ ػبصمبن ي ؿيًٌ-
اد ثشاد ثُجًد ػملىشد ي وبَؾ َضيىٍَب ي ثُيىيٍ ػيبصد داويؾ ػيبصمبوي ثيشاد افيضايؾ ػملىيشد
ػبصمبنَب اص عشيك سيؽَبد متفبيت اػت  )Wu & Lee,2007يىي اص اييه سيؽَيب ثيٍ ويبسريشد
فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ اػت.
دس مًسد فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ ،تًافمي ويؼت .ثؼضي پظيَـگشان مذيشيت داوؾ مبوىذ ػليًد ي
ليذوش  )2001فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ سا ثٍ تشتيت صيش ثيبن وشدٌاوذ .وؼت داوؾ ،تجيذيل داويؾ،
وبسثشد داوؾ ،حفبظت اص داوؾ.
ارزيابي عولکرد داًشگاُّا :امشيصٌ ثؼيبسد اص مًػؼبت آمًصؿي ،دسكذ ثباليي اص مىبثغ خًد سا اص
مىبثغ خبسجي ،ؿشوتَب ي مًػؼبت التلبدد ي ثبصسربوي تبميه ميوىىذ ي ايه مىبثغ محذيد ي َيم-
ىيه اوگيضٌ جزة داوـجًيبن ثُتش ،ثبصاسد سلبثتي ثشاد ايه مًػؼبت ايجيبد ويشدٌ ويٍ ثيش اػيبع
ويفيت خذمبت اسائٍ ؿذٌ دس ايه مًػؼبت ؿىل ميريشد ي ميل ثٍ ثميب دس اييه محييظ ،آويبن سا اص
سيد آيسدن ثٍ ػيؼتم جبمؼي ثشاد اسصييبثي ػملىيشد ويبرضيش ػيبختٍ اػيت .اص اييه سي ثؼييبسد اص
ػبصمبنَب ثٍ اتفبق محممبن ي پظيَـگشان داوـگبَي دس اوذيـٍ عشاحي ي اسائٍ ػيؼتمَيبد اسصييبثي
جبمغ ػملىشد ثًدٌاوذ .اص ايه ميبن ايه ػيؼتمَب ،وبست امتييبصد متيًاصن ثيٍ ػليت ميًفميتؾ دس
اسصيبثي فشار يش ي َمٍ جبوجٍ ػملىشد يه مًجًديت ي پذيذٌ اص ؿُشت ثؼيبس صيبدد ثشخيًسداس اػيت
.)Khadivar et al,2007
وبست امتيبصد متًاصنُ ،بس محيًس مـيتشيبن ،فشآيىيذَبد دسين ػيبصمبوي ،محيًس ميبلي ي سؿيذ ي
وًآيسد سا ثشسػي ميوىذ .محًس مـتشيبن ؿبمل اَذاف افضايؾ سضبيت داوـجًيبن ،وبَؾ ؿيىبيبت
ي افضايؾ اوگيضٌ آوبن ميثبؿذ .محًس فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي ؿبمل اَذاف افضايؾ ػغح ثُشٌيسد
ي ويفيت خذمبت اسائٍ ؿذٌ ثٍ داوـجًيبن ،محًس مبلي ؿبمل اَذاف پشداخت مجتىيي ثيش ػملىيشد ي
وبَؾ َضيىُُب ،محًس سؿذ ي وًآيسد ويض ؿبمل اَذاف افيضايؾ ػيغح آريبَي داوـيجًيبن ،استميبد
ػغح تحليلي ي افضايؾ ميضان رجبت آوبن دس مًػؼٍ آمًصؽ ػيبلي مييثبؿيذ .)Ebnerasul,2004
- Formalization
-Centralization

1
2
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ػبصمبنَبد آمًصؿي اص جملٍ داوـگبٌَب ثب ثُشٌريشد اص تًاومىذػبصَب ي فشآيىذَبد ميذيشيت داويؾ
مي تًاوىذ اجشاد ساَجشدَب سا دس يجًٌ مختلف دوجبل وشدٌ ي ثش ػملىشد خًد مذيشيت داؿيتٍ ثبؿيىذ
.)Jafari et al,2007
اص ايه سي دس ايه پظيَؾ ثٍ ثشسػي استجبط ثيه تًاومىذػبصَب ي فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ ثب ػملىشد
داوـگبٌَبد ديلتي مىتخت اػتبن اكفُبن پشداختٍ ؿذٌ اػت .ضشيست ثشسػي اييه استجيبط اص اييه
جُت داساد اَميت اػت وٍ مذيشيت داوؾ مىبفغ ثيؿمبسد ثشاد داوـگبٌَيب ثيٍ اسمغيبن مييآيسد،
فشكتَبيي ثشاد كشفٍ جًييَبد اػبػي ،ثُجًدَبد لبثل تًجٍ دس ػملىشد ػبصمبن ي ديگش مضاييبد
سلبثتي سا فشاَم ميوىذ .داوـگبٌَبيي وٍ ثشوبمٍَبد مذيشيت داوؾ سا ثٍ وبس ميريشوذ اص مضاييبد آن
وٍ ؿبمل افضايؾ َمىبسدَب ،استجبعبت ػبصمبوي ثُجًد يبفتيٍ ،ثُجيًد مُيبستَيبد وبسوىيبن ،اتخيبر
تلميمبت ثُتش ،ي افضايؾ وًآيسد ي ثُجًد ػملىشد دس داوـگبٌَب ميثبؿذ ثُيشٌ مييثشويذ .اص اييه سي
وتبيج ايه پظيَؾ ميتًاوذ ثٍ ػىًان حالل ثشخي مـىالت ي سَييبفتي ويً ثيشاد ميذيشيت آمًصؿيي
داوـگبٌَب يب مًػؼبت آمًصؿي ديگش ثبؿذ.
پيشيىٍ پژيَش
صاسع  ) 2008دس تحميمي تحت ػىًان ثشسػي تبريش تًاومىذػبصَب ثش فشآيىذَبد ميذيشيت داويؾ
دس ؿشوت پباليؾ وفت اكفُبن ثٍ ايه وتيجٍ دػت يبفت وٍ ساثغٍ خغي ثيه دي متغيش تًاومىذػيبص
ي فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ سا مؼىبداس ميثبؿيذ .متغيشَيبد تىىًليًطد ي فشَىيگ ػيبصمبوي ساثغيٍ
مؼىبداسد ثب فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ داؿتٍ ي ساثغٍ متغيش ػبختبس ػبصمبوي ثب فشآيىذَبد ميذيشيت
داوؾ مؼىبداس ومي ثبؿذ .اص ميبن ػٍ متغييش تًاومىذػيبص تىىًليًطد ي فشَىيگ ػيبصمبوي ثيٍ تشتييت
ثيـتشيه تبريش سا ثش متغيش ياثؼتٍ داؿتٍاوذ .دس جبمؼٍ مذيشان ويض فشضييبت اكيلي ي فشػيي تحمييك
تبييذ مي ؿًد .متغيش فشَىگ ساثغٍ مؼىبداسد ثب فشآيىيذَبد ميذيشيت داويؾ وذاؿيتٍ ي ساثغيٍ ثييه
متغيشَبد تىىًلًطد ي ػبختبس ػبصمبوي ثب متغيش فشآيىذَب مؼىبداس مييثبؿيذ .دس اييه عجميٍ متغييش
تىىًلًطد وؼجت ثٍ ػبختبس ػبصمبوي تبريش ثيـتشد ثش فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ داؿتٍ اػت.
الًاوي ي َمىبسان  )2009دس تحميمي تحت ػىًان تجييه مذل ػبختبسد تًاومىذػيبصَبد ميذيشيت
داوؾ مغبلؼٍ مًسدد :ؿشوتَبد وً ه ي متًػظ اػتبن مبصوذسان) ثٍ ايه وتبيج دػت يبفتىذ ويٍ
َش وذاش اص متغيشَبد مشثًعٍ ثٍ غيش اص پـتيجبوي فىبيسد اعالػبت ثب ؿذت ي ضؼف خبف خيًد ثيٍ
كًست مؼتميم ي غيش مؼتميم ثش تًاومىذػبصَبد ميذيشيت داويؾ تبريشريزاس ثيًدٌاويذ .ي ثيـيتشيه
ارشرزاسد مؼتميم ثش سيد تًاومىذػبصَبد مذيشيت داويؾ مشثيًط ثيٍ متغييش اػتميبد ي َمىيبسد اص
فشَىگ ػبصمبوي ثًدٌ ي اص ايه وظش متغيشَبد وبسوىبن ،يبدريشد ي متغيشَبد مشثًط ثٍ ثؼذ ػيبختبس
ػبصمبوي دس دسجبت ثؼذد اَميت لشاس داؿتىذ.
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رابطِ بيي تَاًوٌدسازّا ٍ فرآيٌدّاي هديريت داًش با عولکرد داًشگاُّا (هَرد هطالعِ...:

حؼيىي  )2010دس تحميمي تحت ػىًان امىبن ػىجي اػتمشاس مذيشيت داوؾ اص وظش يضؼيت صييش
ػبختَبد الصش دس ؿُشداسد مىغمٍ  8تُشان ثٍ ايه وتيبيج دػيت يبفيت ويٍ ؿيُشداسد مىغميٍ 8
تُشان اص وظش َيچ يه اص اثؼبد صيشػبختَبد مذيشيت داوؾ ي َم ىيه مؤلفٍَبد مشثيًط ثيٍ آوُيب
جُت اػتمشاس مذيشيت داوؾ اص يضؼيت مؼبػذد ثشخًسداس ويؼت ،دس ايه ميبن يضيؼيت ػيٍ ثؼيذ
فىبيسد اعالػبت ،مىبثغ اوؼبوي ي فشَىگ ػيبصمبوي دس ػيغح متًػيظ اسصييبثي ؿيذ ي ثؼيذ ػيبختبس
ػبصمبوي ويض ثٍ عًس مؼىبداسد پبييه تش اص ػغح متًػظ ثشآيسد ؿيذَ .يم ىييه يبفتيٍَيبد جيبوجي
تحميك وـبن داد دس خلًف اثؼبد مشثًط ثٍ فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ ويض َيچ يه اص اثؼيبد تًلييذ
داوؾ ،وؼت داوؾ ،رخيشٌ ػيبصد داويؾ ،تؼيُيم ي اوتميبل داويؾ ،ثىيبسريشد داويؾ اص يضيؼيت
مؼبػذد ثشخًسداس وجًدوذ.
آديىٍ لُشمبوي ي َمىبسان  )2011دس تحميمي تحت ػىًان مغبلؼٍ يضؼيت صيش ػبختَبد ميذيشيت
داوؾ دس داوـگبٌ تجشيض اص ديذربٌ اػضبد َيبت ػلمي ثٍ ايه وتبيج دػت يبفتىذ وٍ مييضان آؿيىبيي
جبمؼٍ پظيَؾ ثب مفًُش مذيشيت داوؾ دس ػيغح پيبئيىي ليشاس داسد .اص مييبن ػًاميل صييش ػيبختي
ثشسػي ؿذٌ ُبس ػبمل فشَىگ ػبصمبوي ،ػيبختبس ػيبصمبوي ،فشآيىيذَب ي مىيبثغ ميبلي دس يضيؼيت
وبمىبػت ي دي ػبمل ويشيد اوؼبوي ي فىبيسد دس يضؼيتي مىبػت لشاس داسوذ.
اثًوًسد ي َمىبسان  )2011دس تحميمي تحت ػىًان ثشسػي ي تجييه صيشػبختَبد ميذيشيت داويؾ
دس داوـگبٌَبد مىتخت ثٍ ايه وتبيج دػت يبفتىذ وٍ اص وظيش صيشػيبختَيبد فىيي ثيشاد ميذيشيت
داوؾ دس داوـگبٌَبد مىتخت ثٍ جض داوـگبٌَبد مبصوذسان ي ريالن َم اوىًن مـىلي يجًد ويذاسد،
يلي اص وظش ػبمل مذيشيتي ي ويض فشَىگ ػبصمبوي دس ولييٍ داوـيگبٌَيبد مىتخيت ؿيشايظ مًجيًد
پبييهتش اص ميبوگيه اػت.
سًال َاي پژيَش
 -1آيب ثيه تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ فىبيسد ،فشَىگ ػبصمبوي،ػبختبس ػبصمبوي) ثب مًلفٍَيبد
ػملىشد داوـگبٌَب ديذربٌ مبلي ،مـتشد ،فشآيىذَبد داخلي ي ديذربٌ سؿذ ي يبدريشد) ساثغٍ يجًد
داسد؟
 -2آيب ثيه فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ وؼت داوؾ ،تجذيل داوؾ ،وبسثشد داوؾ ،حفبظيت اص داويؾ)
ثب مًلفٍَبد ػملىيشد داوـيگبٌَيب دييذربٌ ميبلي ،مـيتشد ،فشآيىيذَبد داخليي ي دييذربٌ سؿيذ ي
يبدريشد) ساثغٍ يجًد داسد؟
 -3ػُم تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ دس َش يه اص اثؼبد ػملىشد داوـگبٌَب مذس اػت؟
 -4ػُم فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ دس َش يه اص اثؼبد ػملىشد داوـگبٌَب مذس اػت؟
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ريش تحقيق
ايه تحميك اص وًع َمجؼتگي ثًدٌ اػت .جبمؼٍ آمبسد ايه پظيَؾ ؿبمل وليٍ اػضبد َيبت ػلميي
تمبش يلت داوـگبٌَبد ديلتي مىتخت اػتبن اكفُبن اػت وٍ ثشاثش ثيب  1554وفيش مييثبؿيىذ .سيؽ
ومًوٍ ريشد ايه پظيَؾ ثٍ سيؽ تلبدفي عجمٍاد متىبػت ثب حجم ثًدٌ ي ثشاد تؼييه حجم ومًوٍ
اثتذا ياسيبوغ جبمؼٍ ثب اوجبش يه مغبلؼٍ ممذمبتي ثذػت آمذ وٍ ثب تًجٍ ثٍ فشمًل ويًوشان ،حجيم
ومًوٍ دس ػغح خغبد  0/05ثب دلت ثشآيسد  0/5ي اوحشاف مؼيبس 0/391ثشاثش ثب  n= 203وفش ثذػيت
آمذ.
اثضاس جمغ آيسد دادٌَب دس ايه پظيَؾ ؿبمل پشػـىبمٍَبد تًاومىذػبصَبد ميذيشيت داويؾ ليي ي
ًد ،)2003 1پشػـىبمٍ فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ پبسن ،)2006 2پشػـىبمٍ ػملىيشد ويبپالن ي
وًستًن )2001 3ثًدٌ وٍ سيايي محتًايي َش ػٍ پشػـىبمٍ ثًػيلٍ اػبتيذ متخلق ميذيشيت ميًسد
تبئيذ لشاس رشفت ي جُت ثشسػي سيايي ػبصٌ پشػـىبمٍَب اص سيؽ تحليل ػبملي ثيٍ ؿييًٌ يشخؾ
محًسَبد متؼبمذ ياسد-مبوغ) اػتفبدٌ ؿذ .ي ضشيت پبيبيي پشػـىبمٍَب ثٍ تشتييت  93/8ي 0/95
ي  0/89ثذػت آمذ.
يافتٍَاي پژيَش
ػًال ايل پظيَؾ :آيب ثيه تًاومىذػيبصَبد ميذيشيت داويؾ فىيبيسد ،فشَىيگ ػيبصمبوي ،ػيبختبس
ػبصمبوي) ثب مًلفٍَبد ػملىشد داوـگبٌَب دييذربٌ مـيتشيبن ،دييذربٌ فشآيىيذَبد دسين ػيبصمبوي،
ديذربٌ مبلي ي ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد) ساثغٍ يجًد داسد؟
جدٍل -1ضريب ّوبستگي بيي تَاًوٌدسازّاي هديريت داًش با عولکرد داًشگاُّا
متغيش

فىبيسد

فشَىگ ػبصمبوي

ػبختبس ػبصمبوي

ديذربٌ مبلي

r
0/662

p
0/001

r
0/430

p
0/001

r
0/615

p
0/001

ديذربٌ مـتشد

0/434

0/00

0/343

0/001

0/677

0/001

ديذربٌ فشآيىذَبد
دسين ػبصمبوي

0/313

0/001

0/524

0/001

0/716

0/001

ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد

0/455

0/001

0/400

0/001

0/705

0/001

1

- Lee & Choi
-Park
3
-Kaplan & Norton
2
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ثشاػبع وتبيج جذيل 1ضشيت َمجؼتگي ثيه ديذربٌ مبلي ،مـيتشد ،فشآيىيذَبد دسين ػيبصمبوي ي
ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد ثب فىبيسد ،فشَىيگ ػيبصمبوي ي ػيبختبس ػيبصمبوي دس ػيغح آلفيبد p≥0/05
مؼىي داس ثًدٌ اػت.
ػًال ديش پظيَؾ :آيب ثيه فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ وؼت داوؾ ،تجيذيل داويؾ ،ويبسثشد داويؾ،
حفبظت اص داوؾ) ثب مًلفٍَبد ػملىيشد داوـيگبٌَيب دييذربٌ مـيتشيبن ،دييذربٌ فشآيىيذَبد دسين
ػبصمبوي ،ديذربٌ مبلي ي ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد) ساثغٍ يجًد داسد؟
جدٍل -0ضريب ّوبستگي بيي فرآيٌدّاي هديريت داًش با عولکرد داًشگاُ ّا
متغيش

وؼت داوؾ

ديذربٌ مبلي
ديذربٌ مـتشد
ديذربٌ فشآيىذَبد
دسين ػبصمبوي
ديذربٌ سؿذ
ي وًآيسد

تجذيل داوؾ

حفبظت اص داوؾ

وبسثشد داوؾ

r
0/721
0/480
0/708

p
0/001
0/001
0/001

r
0/532
0/558
0/612

p
0/001
0/001
0/001

r
0/603
0/430
0/666

p
0/001
0/001
0/001

r
0/605
0/537
0/708

p
0/001
0/001
0/001

0/560

0/001

0/561

0/001

0/440

0/001

0/419

0/001

ثشاػبع وتبيج جذيل 2ضشيت َمجؼتگي ثيه ديذربٌ ميبلي ،دييذربٌ مـيتشد ،دييذربٌ فشآيىيذَبد
دسين ػبصمبوي ي ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد ثب وؼت داوؾ ،تجيذيل داويؾ ،ويبسثشد داويؾ ي حفبظيت اص
داوؾ دس ػغح آلفبد  p≥0/05مؼىي داس ثًدٌ اػت.
ػًال ػًش پظيَؾ :ػُم تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ دس َيش ييه اص اثؼيبد ػملىيشد داوـيگبٌَيب
ديذربٌ مـتشيبن ،ديذربٌ فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي،ديذربٌ مبلي ي ديذربٌ سؿيذ ي ويًآيسد) ميذس
اػت؟
جدٍل -9رگرسيَى چٌدگاًِ (گام بِ گام)پيش بيٌي ديدگاُ هالي برحسب هَلفِّاي
تَاًوٌدسازّاي هديريت داًش
ضشايت غيش اػتبوذاسد
B
1

ضشيت ربثت
فىبيسد

ضشيت ربثت
2
فىبيسد
ػبختبس ػبصمبوي

ضشيت اػتبوذاسد

t

Beta

16/96
1/29

خغبد اػتبوذاسد
2/04
0/114

0/626

11/18
0/895
0/594

1/98
0/115
0/081

0/431
0/409

F=369/45

p

Adjusted R2=0/646

8/29
/39
11

0/001
0/001

5/64
7/75
7/36

0/001
0/001
0/001

R2=0/648

R= 0/805
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ثشاػبع وتبيج جذيل 3ثُتشيه پيؾ ثيىي وىىذٌ ديذربٌ مبلي ،فىبيسد ي ػبختبس ػبصمبوي ثًدٌ اػت.
ثشاػبع ضشيت ثتب ثٍ اصاد يه ياحذ افضايؾ دس فىبيسد ،ديذربٌ مبلي  0/431ياحيذ ي ثيٍ اصاد ييه
ياحذ افضايؾ دسػبختبس ػبصمبوي 0/409ياحذ افضايؾ يبفتٍ اػت.
جدٍل -4رگرسيَى چٌدگاًِ (گام بِ گام)پيش بيٌي ديدگاُ هشتري برحسب هَلفِّاي
تَاًوٌدسازّاي هديريت داًش
ضشايت غيش اػتبوذاسد
B

ضشيت اػتبوذاسد

t

Beta

1

ضشيت ربثت
فشَىگ ػبصمبوي

8/36
0/749

خغبد اػتبوذاسد
1/26
0/057

0/677

2

ضشيت ربثت
فشَىگ ػبصمبوي
فىبيسد

5/96
0/673
0/228

1/58
0/065
0/092

0/608
0/144

F=169/61

p

Adjusted R2=0/455

6/60
13/02

0/001
/001

3/76
10/41
2/47

0/001
0/001
0/014

R2=0/458

R= 0/677

ثشاػبع وتبيج جذيل 4ثُتشيه پيؾ ثيىي وىىذٌ دييذربٌ مـيتشد ،فشَىيگ ػيبصمبوي ثيًدٌ اػيت.
ثشاػبع ضشيت ثتب ثٍ اصاد يه ياحذ افيضايؾ دس فشَىيگ ػيبصمبوي ،دييذربٌ مـيتشد 0/608ياحيذ
افضايؾ يبفتٍ اػت.
جدٍل -5رگرسيَى چٌدگاًِ (گام بِ گام)پيش بيٌي ديدگاُ فرآيٌدّاي درٍى سازهاًي برحسب
هَلفِّاي تَاًوٌدساز ّاي هديريت داًش
ضشايت غيش اػتبوذاسد
B
1

ضشيت ربثت
ػبختبس ػبصمبوي

1/57
0/899

2

ضشيت ربثت
ػبختبس ػبصمبوي
فشَىگ ػبصمبوي

-2/09
0/760
0/194

ضشيت اػتبوذاسد

t

p

Beta

خغبد اػتبوذاسد
1/36
0/062

0/716

1/15
14/56

0/250
0/001

1/59
0/069
0/048

0/606
0/222

-1/31
11/08
4/05

0/190
0/001
0/001

F=212/03

Adjusted R2=0/511

R2=0/513

R= 0/716

ثشاػبع وتبيج جذيل 5ثُتيشيه پييؾ ثيىيي وىىيذٌ دييذربٌ فشآيىيذَبد دسين ػيبصمبوي ،ػيبختبس
ػبصمبوي ي فشَىگ ػبصمبوي ثًدٌ اػت .ثشاػبع ضشيت ثتب ثيٍ اصاد ييه ياحيذ افيضايؾ دس ػيبختبس
ػبصمبوي ،ديذربٌ فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي  0/606ياحذ ي ثٍ اصاد ييه ياحيذ افيضايؾ دس فشَىيگ
ػبصمبوي 0/222ياحذ افضايؾ يبفتٍ اػت.

رابطِ بيي تَاًوٌدسازّا ٍ فرآيٌدّاي هديريت داًش با عولکرد داًشگاُّا (هَرد هطالعِ...:
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جدٍل -6رگرسيَى چٌدگاًِ (گام بِ گام) پيش بيٌي ديدگاُ رشد ٍ ًَآٍري برحسب هَلفِّاي
تَاًوٌدسازّاي هديريت داًش
ضشايت غيشاػتبوذاسد
B
1

ضشيت ربثت
ػبختبس ػبصمبوي

22/80
0/961

2

ضشيت ربثت
ػبختبس ػبصمبوي
فىبيسد

19/65
0/861
0/299

ضشيت اػتبوذاسد

t

p

Beta

خغبد اػتبوذاسد
1/50
0/068

0/705

15/17
14/08

0/001
0/001

1/87
0/076
0/109

0/632
0/154

10/48
11/27
2/74

0/001
0/001
0/007

Adjusted R2=0/494

F=198/44

R2=0/497

R= 0/705

ثشاػبع وتبيج جذيل 6ثُتشيه پيؾ ثيىي وىىذٌ ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد تىُب ػبختبس ػيبصمبوي ثيًدٌ
اػت .ثشاػبع ضشيت ثتب ثٍ اصاد ييه ياحيذ افيضايؾ دس ػبختبسػيبصمبوي ،دييذربٌ سؿيذ ي ويًآيسد
 0/632ياحذ افضايؾ يبفتٍ اػت.
ػًال ُبسش پظيَؾ :ػُم فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ دس َش يه اص اثؼبد ػملىشد داوـگبٌَب ديذربٌ
مـتشيبن ،ديذربٌ فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي ،ديذربٌ مبلي ي ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد) مذس اػت؟
جدٍل -7رگرسيَى چٌدگاًِ (گام بِ گام)پيش بيٌي ديدگاُ هالي برحسب فرآيٌدّاي هديريت
داًش
ضشايت غيش اػتبوذاسد
B

ضشيت اػتبوذاسد
Beta

1

ضشيت ربثت
وؼت داوؾ
ضشيت ربثت
وؼت داوؾ
وبسثشد داوؾ

19/58
1/24
16/23
0/758
0/544

خغبد اػتبوذاسد
1/40
0/084
1/40
0/110
0/087

0/440
0/396

3

ضشيت ربثت
وؼت داوؾ
وبسثشد داوؾ
تجذيل داوؾ

17/69
0/917
0/579
-0/195

1/51
0/127
0/088
0/082

0/533
0/421
-0/154

2

F=217/18

t

p

0/721

Adjusted R2=0/517

13/90
14/73
11/59
6/91
6/2

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

11/67
7/19
6/60
-2/37

0/001
0/001
0/001
0/019

R2=0/519

R= 0/721

ثشاػبع وتبيج جذيل 7ثُتشيه پيؾ ثيىي وىىذٌ ديذربٌ مبلي ،وؼت داوؾ يوبسثشد داوؾ ثًدٌ اػت
ثٍ اصاد يه ياحذ افضايؾ دس وؼت داوؾ ،ديذربٌ مبلي 0/533ياحذ ي ثيٍ اصاد ييه ياحيذ افيضايؾ
دسوبسثشد داوؾ 0/421ياحذ افضايؾ يبفتٍ اػت.

فصلٌاهِ علوي– پژٍّشي رّيافتي ًَ در هديريت آهَزشي ،سال پٌجن ،شوارُ ،4زهستاى ،99پياپي02
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جدٍل -8رگرسيَى چٌدگاًِ (گام بِ گام)پيش بيٌي ديدگاُ هشتري برحسب فرآيٌدّاي هديريت
داًش
ضشايت غيش اػتبوذاسد
B

Beta

1

ضشيت ربثت
وبسثشد داوؾ
ضشيت ربثت
وبسثشد داوؾ
تجذيل داوؾ

11/35
0/642
8/05
0/455
0/290

خغبد اػتبوذاسد
1/23
0/058
1/38
0/069
0/064

0/433
0/300

3

ضشيت ربثت
وبسثشد داوؾ
تجذيل داوؾ
حفبظت اص داوؾ

8/18
0/385
0/200
0/223

1/36
0/073
0/071
0/073

0/367
0/208
0/201

2

F=120/58

t

ضشيت اػتبوذاسد

p

0/612

Adjusted R2=0/372

9/23
1/98
5/83
6/56
4/54

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

6/01
5/26
2/81
2/69

0/001
0/001
0/008
0/005

R2=0/375

R= 0/612

ثشاػبع وتبيج جذيل 8ثُتشيه پيؾ ثيىي وىىذٌ ديذربٌ مـتشد ،وبسثشد داوؾ ثيًدٌ اػيت ثيٍ اصاد
يه ياحذ افضايؾ دس وبسثشد داوؾ ،ديذربٌ مـتشد  0/367ياحذ افضايؾ يبفتٍ اػت.
جدٍل -9رگرسيَى چٌدگاًِ (گام بِ گام)پيش بيٌي ديدگاُ فرآيٌدّاي درٍى سازهاًي برحسب
فرآيٌدّاي هديريت داًش
ضشايت غيش اػتبوذاسد
B

ضشيت اػتبوذاسد

t

Beta

1

ضشيت ربثت
وبسثشد داوؾ

4/71
0/792

خغبد اػتبوذاسد
1/31
0/062

0/666

2

ضشيت ربثت
وبسثشد داوؾ
وؼت داوؾ

2/84
0/570
0/392

1/37
0/086
0/108

0/480
0/263

F=160/63

p

Adjusted R2=0/441

3/58
12/67

0/001
0/001

2/06
6/62
3/63

0/04
0/001
0/001

R2=0/444

R= 0/666

ثشاػبع وتبيج جذيل 9ثُتشيه پيؾ ثيىي وىىذٌ ديذربٌ فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي ،وبسثشد داويؾ ي
وؼت داوؾ ثًدٌ اػت ،ثٍ اصاد يه ياحذ افضايؾ دسوبسثشد داوؾ ،ديذربٌ فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي
 0/480ياحذ ي ثٍ اصاد يه ياحذ افضايؾ دسوؼت داوؾ 0/263ياحذ افضايؾ يبفتٍ اػت.

رابطِ بيي تَاًوٌدسازّا ٍ فرآيٌدّاي هديريت داًش با عولکرد داًشگاُّا (هَرد هطالعِ...:
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جدٍل -12رگرسيَى چٌدگاًِ (گام بِ گام)پيش بيٌي ديدگاُ رشد ٍ ًَآٍري برحسب فرآيٌدّاي
هديريت داًش
ضشايت غيش اػتبوذاسد
B
1

ضشيت ربثت
وبسثشد داوؾ

24/74
0/914

2

ضشيت ربثت
وبسثشد داوؾ
وؼت داوؾ

23/15
0/725
0/335

ضشيت اػتبوذاسد

p

t

Beta

خغبد اػتبوذاسد
1/35
0/064

0/708

18/28
14/22

0/001
0/001

1/43
0/089
0/112

0/562
0/207

16/18
8/10
2/98

0/001
0/001
0/003

F=202/32

Adjusted R2=0/492

R2=0/502

R= 0/708

ثشاػبع وتبيج جذيل 10ثُتشيه پيؾ ثيىي وىىذٌ ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد،وبسثشد داوؾ يوؼت داوؾ
ثًدٌ اػت ،ثٍ اصاد يه ياحذ افضايؾ دسوبسثشد داوؾ ،ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد  0/562ياحذ ي ثيٍ اصاد
يه ياحذ افضايؾ دسوؼت داوؾ0/207ياحذ افضايؾ يبفتٍ اػت.
بحث ي وتيجٍ گيري
وتبيج ايه تحميك وـبن داد تًاومىذػبصَبد ميذيشيت داويؾ ثيٍ ؿيىل مؼىيبداسد لبدسويذ تميبش
ديذربٌَبد اسصيبثي ػملىشد ثب سييىشد وبست امتيبصد متًاصن سا پيؾ ثيىي ي تجييه وىىذ .ثٍ ػجيبستي
متغيش تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ ومؾ تؼييه وىىذٌاد دس پييؾ ثيىيي اثؼيبد مختليف ػملىيشد
داوـگبٌَب داؿتٍ اػت.
ثشسػي ساثغٍ ثيه تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ ثب ػملىشد داوـگبٌَب وـيبن داد ػيبختبس ػيبصمبوي،
فىبيسد ي فشَىگ ػبصمبوي ثب ديذربٌَبد مختلف ػملىشد ساثغٍ مثجت ي مؼىبداس داؿتٍ ي ثٍ تجيييه ي
پيؾ ثيىي آوُب لبدس ثًدٌ ي َش ػٍ مًلفٍ تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ تبريش مؼىي داسد ثش ػملىشد
داوـييگبٌَييب داؿييتٍاوييذ .ايييه يبفتييٍَييب ثييب يبفتييٍَييبد پييظيَؾ صػيييم ي َمىييبسان  ،)2007صان ي
َمىييبسان َ ،)2009ييًسلي ي ري يشيه  )2005ي رلييذ ي َمىييبسان َ )2001مؼييً ي ث يب يبفتييٍَييبد
حؼيىي  ،)2010آديىٍ لُشمبوي ي َمىبسان  )2011ي اثًوًسد ي َمىبسان َ )2011مؼً وميثبؿيذ.
ثىبثشايه مي تًان ارػبن ومًد يجًد تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ ميتًاوذ مًجت افيضايؾ ػملىيشد
داوـگبٌَب ؿًد .وتبيج مجمًع پظيَؾ حبوي اص ايه اػت وٍ َش مذس داوـگبٌَب داساد فىبيسدَيبد
پيـشفتٍ ،سػمي ػبصد ومتش ي غيشمتمشوض ي داساد فشَىگ ػبصمبوي مـبسوتي ي َمىبساوٍ ثبؿيىذ ،ي
اػضبد َيبت ػلمي داساد اػتمبد ي ميل ثٍ يبدريشد اص َمىيبسان خيًد ثيًدٌ اويذ دس ػملىيشد خيًد
مًفك ػمل ومًدٌاوذ.
ثشسػي ميضان ػُم تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ دس َش يه اص اثؼبد ػملىشد داوـگبٌَيب وـيبن داد
ميضان Fمـبَذٌ ؿذٌ  )369/45ثشاد مذل سرشػيًن ،جُيت پييؾ ثيىيي دييذربٌ ميبلي ثشحؼيت
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مًلفٍَبد تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ دس ػغح آلفبد ) (P=.001مؼىبداس ثًدٌ اػيت .مييضان R2
تؼذيل ؿذٌ وـبن ميدَذ وٍ تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ دس حيذيد  0/646اص ياسييبوغ دييذربٌ
مبلي سا تجييه ميوىىذ .آصمًن آمبسد  tثشاد تحليل پيؾ ثيىي وىىذٌَب اػتفبدٌ ؿذ ي مـخق ؿذ
وٍ خغبد مؼيبس ثشاد دي ثؼذ ػيبختبس ػيبصمبوي ) (t=7/36,P=.001ي فىيبيسد ) (t=7/75,P=.001دس
پيؾ ثيىي ديذربٌ مبلي مؼىبداس ثًدٌ اوذ .مؼىبداسد ايه پيؾ ثيىي وىىذٌَب مجتىي ثش ميضان ضيشيت
 βاػت .ثش اػبع ضشيت ثتب اص ثيه تًاومىذػبصَبد مذيشيت داويؾ ،ػيبختبس ػيبصمبوي) (β=0/409ي
فىبيسد ) (β=0/431دس پيؾ ثيىي ديذربٌ مبلي مؼىبداس ثًدٌ اوذ .ميضان Fمـيبَذٌ ؿيذٌ )169/61
ثشاد مذل سرشػيًن ،جُت پيؾ ثيىي ديذربٌ مـتشد ثشحؼت مًلفٍَبد تًاومىذػبصَبد ميذيشيت
داويؾ دس ػييغح آلفييبد) (P=.001مؼىييبداس ثييًدٌ اػييت .ميييضان  R2تؼييذيل ؿييذٌ وـييبن ميييدَييذ
تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ دس حذيد  0/455اص ياسييبوغ دييذربٌ مـيتشد سا تجيييه مييوىىيذ.
آصمًن آمبسد  tوـبن ميدَذ فمظ فشَىيگ ػيبصمبوي ) (t=10/41,P=.001دس پييؾ ثيىيي دييذربٌ
مـتشد مؼىبداس ثًدٌ اػت .ثش اػبع ضشيت ثتب اص ثيه تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ فميظ فشَىيگ
ػبصمبوي) (β=0/608دس پيؾ ثيىي دييذربٌ مـيتشد مؼىيبداس ثيًدٌ اػيت .مييضان Fمـيبَذٌ ؿيذٌ
 )212/03ثشاد مذل سرشػيًن ،جُت پيؾ ثيىي ديذربٌ فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي ثشحؼت مًلفٍ-
َبد تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ دس ػغح آلفبد) (P=.001مؼىبداس ثًدٌ اػت .مييضان  R2تؼيذيل
ؿيذٌ وـيبن ميييدَيذ ويٍ تًاومىذػييبصَبد ميذيشيت داويؾ دس حييذيد  0/511اص ياسييبوغ ديييذربٌ
فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي سا تجيييه مييوىىيذ .آصميًن آميبسد  tوـيبن مييدَيذ دي ثؼيذ ػيبختبس
ػبصمبوي) (t=11/08,P=.001ي فشَىگ ػبصمبوي) (t=4/05,P=.001دس پيؾ ثيىي ديذربٌ فشآيىيذَبد
دسين ػبصمبوي مؼىبداس ثًدٌاوذ .ثش اػبع ضشيت ثتب اص ثيه تًاومىذػبصَبد ميذيشيت داويؾ ،ػيبختبس
ػييبصمبوي ) (β=0/606ي فشَىييگ ػييبصمبوي ) (β=0/222دس پيييؾ ثيىييي ديييذربٌ فشآيىييذَبد دسين
ػبصمبوي مؼىبداس ثًدٌ اوذ .ميضان Fمـبَذٌ ؿذٌ  )198/44ثشاد مذل سرشػيًن ،جُت پييؾ ثيىيي
ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد ثشحؼت مًلفٍَبد تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ دس ػغح آلفيبد )(P=.001
مؼىبداس ثًدٌ اػت .ميضان  R2تؼذيل ؿذٌ وـبن ميدَذ وٍ تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ دس حذيد
 0/494اص ياسيبوغ ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد سا تجييه ميوىىذ .آصميًن آميبسد  tوـيبن مييدَيذ فميظ
ػبختبس ػبصمبوي) (t=11/27,P=.001دس پيؾ ثيىي ديذربٌ سؿذ ي ويًآيسد مؼىيبداس ثيًدٌ اػيت .ثيش
اػبع ضشيت ثتب اص ثيه تًاومىذػبصَبد مذيشيت داوؾ ،تىُب ػبختبس ػبصمبوي ) (β=0/632دس پييؾ-
ثيىي ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد مؼىبداس ثًدٌ اػت.
ثشسػي ساثغٍ ثيه فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ ثب ػملىشد داوـگبٌَب وـبن داد ػٍ مًلفٍ وؼت داويؾ،
وبسثشد داوؾ ي حفبظت اص داوؾ ثب ديذربٌَبد مختلف ػملىشد ساثغٍ مثجت ي مؼىيبداس داؿيتٍ ي ثيٍ
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تجييه ي پيؾ ثيىي آوُب لبدس ثًدٌاوذ .ايه يبفتٍَب ثيب يبفتيٍَيبد پيظيَؾ ػيليم ي خلييل  )2007ي
يبفتٍَبد وؼىيه َ )2005مؼً ميثبؿذ وٍ دس يبفتىذ اص پىج فشآيىذ مذيشيت داوؾ وؼت داوؾ،
وبسثشد ،تجذيل ي حفظ داوؾ) وبسثشد داوؾ مؼتميمبً ثٍ ػملىشد ػبصمبوي مشتجظ اػت ي ثميٍ ثٍ عًس
غيش مؼتميم ثش ػملىشد ػبصمبوي ارشرزاسوذ .ثىبثشايه وتبيج پظيَؾ وـيبن داد داوـيگبٌَيبيي ويٍ ثيٍ
دوجبل وؼت ي وبسثشد داوؾ ثًدٌاوذ ػملىشد ثشتشد وؼجت ثٍ ػبيش َمىًػبن خًد داؿيتٍاويذ ،صييشا اص
عشيك وؼت داوؾ ميتًاوىذ داوؾ جذيذ سا خلك ،تؼُيم ي اؿبػٍ وشدٌ ي ػپغ داوؾ وؼيت ؿيذٌ
سا دس محلًالت ي خيذمبت خيًد ثىبسرشفتيٍ ي مًجيت استميبء ػيبصمبن خيًد دس فشآيىيذَبد دسين
ػبصمبوي ،ثُجًد ويفيت محلًالت ي خذمبت ي ػملىشد ثشتش خًد ؿًوذ.
ثشسػي ميضان ػُم فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ دس َيش ييه اص اثؼيبد ػملىيشد داوـيگبٌَيب وـيبن داد
ميضان Fمـبَذٌ ؿذٌ  )217/18ثشاد مذل سرشػيًن ،جُيت پييؾ ثيىيي دييذربٌ ميبلي ثشحؼيت
مًلفٍَبد فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ دس ػغح آلفبد) (P=.001مؼىبداس ثًدٌ اػت .ميضان  R2تؼيذيل
ؿذٌ وـبن ميدَذ وٍ فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ دس حذيد  0/517اص ياسيبوغ ديذربٌ مبلي سا تجييه
ميوىىذ .آصمًن آمبسد  tوـبن مييدَيذ دي ثؼيذ وؼيت داويؾ ) (t=7/19,P=.001ي ويبسثشد داويؾ
) (t=6/60,P=.001دس پيؾ ثيىي دييذربٌ ميبلي مؼىيبداس ثيًدٌ اويذ .ثيش اػيبع ضيشيت ثتيب اص ثييه
فشآيىذَبد مذيشيت داويؾ ،وؼيت داويؾ ) (β=0/533ي ويبسثشد داويؾ) (β=0/421دس پييؾ ثيىيي
ديذربٌ مبلي مؼىبداس ثًدٌاوذ .ميضان Fمـبَذٌ ؿذٌ  )120/58ثشاد مذل سرشػييًن ،جُيت پييؾ-
ثيىي ديذربٌ مـتشد ثشحؼت مًلفيٍَيبد فشآيىيذَبد ميذيشيت داويؾ دس ػيغح آلفيبد)(P=.001
مؼىبداس ثًدٌ اػت .ميضان  R2تؼذيل ؿذٌ وـبن ميدَذ وٍ فشآيىيذَبد ميذيشيت داويؾ دس حيذيد
 0/372اص ياسيبوغ ديذربٌ مـتشد سا تجييه ميوىىذ .آصمًن آمبسد  tوـيبن مييدَيذ تىُيب ويبسثشد
داوؾ ) (t=5/26,P=.001دس پيؾ ثيىي ديذربٌ مـتشد مؼىبداس ثًدٌ اػت .ثش اػيبع ضيشيت ثتيب اص
ثيه فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ ،فميظ ويبسثشد داويؾ ) (β=0/367دس پييؾ ثيىيي دييذربٌ مـيتشد
مؼىبداس ثًدٌ اػت .ميضان Fمـبَذٌ ؿذٌ  )160/63ثشاد مذل سرشػيًن ،جُت پيؾ ثيىي دييذربٌ
فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي ثشحؼت مًلفٍَبد فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ دس ػيغح آلفيبد)(P=.001
مؼىبداس ثًدٌ اػت .ميضان  R2تؼذيل ؿذٌ وـبن ميدَذ وٍ فشآيىيذَبد ميذيشيت داويؾ دس حيذيد
 0/441اص ياسيبوغ ديذربٌ فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي سا تجييه ميوىىذ .آصمًن آمبسد  tوـيبن ميي-
دَذ دي ثؼذ وؼت داوؾ) (t=3/63,P=.001ي وبسثشد داوؾ) (t=6/62,P=.001دس پيؾ ثيىي دييذربٌ
فشآيىذَبد دسين ػبصمبوي مؼىبداس ثًدٌ اوذ .ثش اػبع ضشيت ثتب اص ثيه فشآيىيذَبد ميذيشيت داويؾ،
وؼييت داوييؾ ) (β=0/263ي وييبسثشد داوييؾ ) (β=0/480دس پيييؾ ثيىييي ديييذربٌ فشآيىييذَبد دسين
ػبصمبوي مؼىبداس ثًدٌ اوذ.
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 جُت پييؾ ثيىيي دييذربٌ سؿيذ ي ويًآيسد،) ثشاد مذل سرشػيًن202/32 ٌ مـبَذٌ ؿذFميضان
 مييضان.( مؼىبداس ثيًدٌ اػيتP=.001)ثشحؼت مًلفٍَبد فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ دس ػغح آلفبد
ٌ اص ياسييبوغ دييذرب0/492  تؼذيل ؿذٌ وـبن ميدَذ وٍ فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ دس حيذيدR2
 وـ يبن ميييدَييذ دي ثؼييذ وؼييت داوييؾt  آصمييًن آمييبسد.سؿييذ ي وييًآيسد سا تجييييه ميييوىىييذ
( دس پيؾ ثيىي ديذربٌ سؿذ ي ويًآيسد مؼىيبداسt=8/10,P=.001) ( ي وبسثشد داوؾt=2/98,P=.003)
( ي ويبسثشدβ=0/207)  وؼيت داويؾ، ثش اػبع ضشيت ثتب اص ثيه فشآيىذَبد مذيشيت داوؾ.ثًدٌ اوذ
.( دس پيؾ ثيىي ديذربٌ سؿذ ي وًآيسد مؼىبداس ثًدٌاوذβ=0/562)داوؾ
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