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هطبٍض زثیطول ٍ ػضَ ّیبت اهٌبیی ًْبز وتبثربًِّبی ػوَهی وطَض ngh_2001@yahoo.com
تازیخ دزیافت1331/70/21 :

تازیخ پریسش1331/73/13 :

چکیده
هدفّ :سف پژٍّص حبضط ضٌبسبیی ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى ثط اسبس استبًساضز ایعٍ  11620است.
زوش پژوهش :ایي پژٍّص ،اظ ًظط ّسف وبضثطزی ٍ اظ ًظط ضٍش اًدبم ،پیوبیطی است .خبهؼِ آهبضی ،وتبثساضاى وتبثربًِّبی
زاًطگبّی ضْط سوٌبى ضبهل ً 29فط است .ثطای سٌدص ػولىطز وتبثربًِ ،اظ پطسطٌبهِ هحمك سبذتِ ـ ثطاسبس استبًساضز ایعٍ
 11620ـ ثِػٌَاى اثعاض گطزآٍضی زازُّب استفبزُ ضس ٍ ثطای آظهَى فطضیِ اظ آظهَىّبی  tاستیَزًت یه ًوًَِای ،تحلیل ٍاضیبًس یه
عطفِ ٍ زاًىي استفبزُ ضسً ،طم افعاض آهبضی هَضز استفبزُ ٍ SPSSیطایص  22ثَزُ است.
یافتهها :ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى اظ هٌظط هٌبثغ ٍ ظیطسبذتّب ثب هیبًگیي ،1/89پبییيتط اظ سغح هتَسظ است.
ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى اظ هٌظطوبضثطز ثب هیبًگیي  ،2/67پبییيتط اظ سغح هتَسظ استّ .وچٌیي اظ هٌظط وبضآهسی
ثب هیبًگیي  ،2/18ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی پبییيتط اظ سغح هتَسظ است .وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى تٌْب اظ هٌظط
پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ ثب هیبًگیي  ،3/27ثبالتط اظ سغح هتَسظ ثَزُ است.
نتیجهگیسیً :تبیح ًطبى زاز وِ هیعاى ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى ثط اسبس استبًساضز  11620پبییيتط اظ سغح
هتَسظ است .آظهَى فطضیِ ثطای همبیسِ ػولىطزّب زض اثؼبز هرتلف استبًساضز ًطبى زاز وِ اظ ًظط ػولىطز زض ضبذع هٌبثغ زستطسی
ٍ ظیطسبذت ،وبضثطز یب استفبزُ ٍ ،پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ تفبٍت هؼٌبزاضی ثیي ػولىطز وتبثربًِّبی هَضز ثطضسی ٍخَز ًساضت ٍ
ػولىطز وتبثربًِّب زض ظهیٌِ هٌبثغ زستطسی ٍ ظیطسبذت ،وبضثطز ٍ پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ ثیي ّط سِ زاًطگبُ یىسبى ٍ ضؼیف است.
واژههای کلیدی :ػولىطز وتبثربًِ زاًطگبّی ،استبًساضز ایعٍ  ،11620وتبثربًِّبی زاًطگبّی سوٌبى.
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یه فطز تأثیط هیگصاضًس .ایي اهط ،پیچیسگی فطایٌس تػوینگیطی

مقدمه
یىی اظ اّساف ٍ ٍظبیف ًظبم آهَظش ػبلی ّط وطَض،

ضا ثیطتط هیوٌس (هیطفرطالسیٌی ،عبّطی زهٌِ ٍ هٌػَضی،

آهَظش ٍ پطٍضش ًیطٍی اًسبًی هترػع ٍ وبضآهس ٍ

 )1389ثط ایي اسبس استبًساضّبی هرتلفی ثطای اضظیبثی ٍ

ضىلزّی پژٍّصّبی هٌغجك ثب ًیبظّبی آى است .زض ٍالغ

سٌدص فؼبلیتّبی وتبثربًِای ایدبز ضسُ است .استبًساضزّبی

ضسبلت زاًطگبُّب تطثیت زاًص آهَذتگبًی است وِ ثتَاًٌس ثب

وتبثربًِای ضَاثغی است وِ ثب استفبزُ اظ آى هیتَاى ذسهبت

زاًص ذَز ،گبهی زض خْت تَسؼِی وطَض ثطزاضًس (حیسضی،

وتبثربًِ ضا سٌدص ٍ اضظیبثی وطز .استبًساضزّب تَسظ وتبثساضاى

 .)1383زض ایي هیبى ،وتبثربًِّبی زاًطگبّی ًمص ثسعایی زض

هترػع تسٍیي هیضَز تب وبض زستیبثی ثِ ّسفّبی تؼییي

تحمك اّساف ٍ زستیبثی ثِ ضسبلتّبی آهَظضی ٍ پژٍّطی

ضسُ اظ سَی آًبى ضا هیسط سبظز .استبًساضزّبی وتبثربًِای ضا

زاًطگبُّب ایفب هیوٌٌسٍ .خَز وتبثربًِّبی زاًطگبّی هٌغجك

هیتَاى ثِ ػٌَاى الگَی هغلَة ،ضاُوبضّبی ًوًَِ ،هالن

ثب استبًساضّبی ثیيالوللی اظ ًظط ویفی ٍ ووی ثسیبض حبئع

اضظضیبثی ،اًگیعُای ثطای تَسؼِ ٍ پیططفت آتی ٍ ًیع ثِ ػٌَاى

اّویت است .ثب تَخِ ثِ اّویت خبیگبُ ٍ ًمص وتبثربًِّب زض

اثعاضّبی ضطٍضی ثطای ووه ثِ تػوینگیطی ٍ ػول ًِ ،تٌْب

زاًطگبُّب ،وتبثربًِّبی زاًطگبّی زض ًین لطى گصضتِ ،سٌدص

ثطای وتبثساضاى ثلىِ ثطای ػوَم افطاز غیطوتبثساضی وِ ثِ عَض

ویفیت ٍ اثطثرطی ٍ اضظیبثی ذسهبت ذَز ضا هَضز تَخِ لطاض

غیطهستمین ثب همَلِی ثطًبهِضیعی ٍ هسیطیت وتبثربًِّب ٍ

زازُاًس ٍ هٌبثغ هبلی لبثل هالحظِای ثسیي هْن اذتػبظ یبفتِ

ذسهبت وتبثربًِای سط ٍ وبض زاضًس تَغیف وطز ( لبسوی،

است (اسفٌسیبضی همسم ٍ ثبة الحَایدی .)1388 ،ایي زض حبلی

1385؛ چطوِ سْطاثی ،اوجطی ،افد ًیب.)1389 ،

است وِ وتبثربًِّبى زاًطگبّی ثب چبلصّب ٍ هسبئل هتؼسزى

ثطضسی پبیگبُّبی اعالػبتی ًطبى هیزّس پژٍّصّبی

هَاخِ ّستٌس .اظ خولِ ایي چبلصّب هیتَاى ثِ حفظ ٍ

هتؼسزی ثِ ثطضسی ٍ اضظیبثی وتبثربًِ ّب ثِ ٍیژُ وتبثربًِّبی

ًگْساضى ،تَسؼِ هدوَػِّبى اضتطاوى ٍ اضتطان هٌبثغ ضلبثت

زاًطگبّی پطزاذتِاًس وِ ایي هغبلؼبت ضا هیتَاى ثِ سِ

ذَز هرتبضى ،افعایص ّعیٌِّبى هٌبثغ ،وبّص ثَزخِّب ٍ

زستِّبی ظیط تمسین وطز :زستِ اٍل وتبثربًِّب ضا تٌْب اظ ًظط

ظَْض فٌبٍضىّبى اعالػبتى خسیس اضبضُ وطز ،زض ّویي ضاستب

یىی اظ اثؼبز هَضز اضظیبثی لطاض زازُاًس ًظیط اضظیبثی ًیطٍی

ّعیٌِ گعاف حفظ ٍ ًگْساضى ًیع ثبیس هسًظط ثبضس (ثَیٌع،1

اًسبًی (ػغبیی ،)1381 ،اضظیبثی ویفیت ذسهت وتبثربًِ ثب

ً ،1992مل زض حبخیّب .)1388 ،زض ٍالغ ثب تَخِ ثِ

ضٍیىطز لیتوَال (هیطغفَضی ٍ هىی ،)1386 ،اضظیبثی هدوَػِ

اٍلَیتّبی ثَزخِثٌسی وِ اظ سَی هسئَالى زاًطگبُّب اتربش

وتبثربًِّبی زاًطگبُ ػلَم پعضىی تجطیع (اثطاّیوی ،حجیجی ٍ

هیضَز ،وتبثربًِّبی زاًطگبّی ،ثیص اظ پیص ،ثبیس ّعیٌِّبی

ولجربًی1389 ،؛ حسیٌی ٍ وَّی ضستوی ،)1389 ،اضظیبثی
2

ذسهبت ذَز ضا تَخیِ ًوبیٌس ٍ ثِ ًَػی ثب اضظیبثی ذسهبت

وبضثطاى وتبثربًِ ثط اسبس لیتوَال (وبیطیلیسٍ ٍ پطسَى

ذَز ،زض ضاستبی حوبیت اظ آهَظش ٍ پژٍّص ،گبمّبی

( ،)2008اضظیبثی اًتظبضات وبضثطاى اظ ذسهبت وتبثربًِ

هحىنتطی ضا ثطزاضًس (اسفٌسیبضی همسم ،ثبة الحَایدی،

3

(تبهسَى ٍ وطیلیسٍ ٍ وَن .)2007 ،
زستِ زٍم هغبلؼبتی ضا ضبهل هیضَز وِ ثِ ثطضسی ٍضؼیت

.)1388
اضظیبثی ویفیت ذسهبت ٍ فؼبلیتّبی وتبثربًِای ،فؼبلیتی

وتبثربًِ (حیسضی1383 ،؛ ثٌیالجبل ٍ )1387 ،همبیسِ

شٌّی است وِ زض یه فطایٌس پیچیسُی تػوینگیطی تَسظ

وتبثربًِّبی زاًطگبّی ثب استبًساضز وتبثربًِّبی زاًطگبّی

هطتطیبى یب اضائِزٌّسگبى ذسهبت غَضت هیگیطز .ػَاهل

ایطاى (عجسی1382 ،؛ ػػبضُ ٍ ًػیطی ،1383 ،خاللی1385 ،؛

گًَبگًَی زض عی فطایٌس تػوینگیطی ثط ضٍی تػوین ًْبیی
2

. bynes
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اثطاّیوی1387 ،؛ هَهٌی1388 ،؛ ضؼجبًی ٍ ًظبمآثبزی1388 ،؛

لطاض هیزّس (ضبذع ػولىطز وتبثربًِّب .)2008 ،زض خسٍل 1

احوسی ،ضسَلی آظاز ٍ ضضبحسیٌی1390 ،؛ ٍ فطزاغفْبًی،

چْبض ضبذع اغلی ٍ  45ظیط هؼیبض ایعٍ  11620اضائِ ضسُ

 )1391پطزاذتِاًس.

است ( مسعًدی ،1393 ،ص)16.

زستِ سَم پژٍّصّبیی ضا ضبهل هیضَز وِ ثیطتطیي
ضجبّت ضا ثِ هغبلؼِ حبضط زاضًس ٍ ثِ هغبلؼِ ػولىطز وتبثربًِ
ثط اسبس هسل سیطظ

1

(هٌػَضی1388 ،؛ حطیطی ٍ

ًعّت ،)1390،هسل تؼبلی ثٌیبز ویفیت اضٍپب

2

(فطجپْلَ ٍ

جذيل .1معیبرَب ي زیرمعیبرَبی شبخضَبی عملکرد کتببخبوٍَب
ایعٍ 2008

هٌبثغ زستطسی استفبزُ وبضایی ٍ

پتبًسیل ٍ

ٍ ظیط سبذتبض ٍ وبضثطز وبضاهسی

تَسفؼِ

خوغ

آذطیه1388 ،؛ شاوط ضْطن ٍ اثبشضی ،)1391 ،ضٍیىطز وبضت

هدوَػِ

4

5

4

1

14

اهتیبظی هتَاظى (غطافپَض1389 ،؛ ظاثلی ،سلیوبى ًژاز ٍ ظاثلی،

زستطسی

4

6

2

0

12

تسْیالت

5

2

0

0

7

وبضهٌساى

1

0

4

2

7

ولیبت

0

2

1

2

5

خوغ

14

15

11

5
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 ،)1394ضبذعّبی ػولىطز ایعٍ ( 11620ثلیٌی»ٍ ،)2004 ،3
زض ًْبیت زض پژٍّصّبی ثسٍى تَخِ ثِ استبًساضز ٍ یب هسلی ثِ
اضظیبثی ػولىطز وتبثربًِ (ذبى ٍ تطیپبتی ،)2014 ،پطزاذتِاًس.
ثطضسی هغبلؼبت ًطبى هیزّس تٌْب ثلیٌی ( )2004ػولىطز
وتبثربًِ زاًطگبُ تطًتَ ضا ثط اسبس ضبذعّبی ػولىطز ایعٍ
 11620اضظیبثی وطزُ ٍ ّیچ هغبلؼِای زض ایطاى ػولىطز
وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضا ثط اسبس استبًساضز ایعٍ 11620
هَضز اضظیبثی لطاض ًسازُاًسّ .سف اغلی ایي استبًساضز
ثیيالوللی تـأویس ثـط لعٍم استفبزُ اظ ضبذعّبی ػولىطز زض
وتبثربًِّب ٍ گستطش آگبّی زضثبضُی چگًَگی اًساظُگیطی
ػولىطزّب است وِ ثِ ثطضسی ػولىطز وتبثربًِّب اظ ًظط
غطفِخَیی ،وبضآهسی ٍ تأثیطگعاضی هیپطزاظز (ذبىٍ 4
تطیپبتی ،2014 ،5ظ .)118.اظ آًدبییوِ زض ایي هغبلؼِ
وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى اػن اظ سطاسطی ،ػلَم
پعضىی ٍ آظاز هَضز هغبلؼِ لطاض هیگیطز اظ اّویت ثبالیی
ثطذَضزاضی است.
استبًساضز ثیي الوللی ایعٍ  11620اظ یه «ضٍیىطز وبضت
اهتیبظی هتَاظى» پیطٍی هیوٌس وِ وتبثربًِّب ضا ثط اسبس
ضبذعّبی هٌبثغ ،زستطسی ٍ ظیطسبذت ،ضبذع وبضثطز،
ضبذع وبضآهسی ٍ ضبذع پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ هَضز ثطضسی

ثب تَخِ ثِ خبهؼیت ضبذعّبی پیص ثیٌی ضسُ زض
استبًساضز ایعٍ ،11620زض پژٍّص حبضط ػولىطز وتبثربًِّبی
زاًطگبّی ضْط سوٌبى (ضبهل وتبثربًِّبی زاًطگبُ سوٌبى،
وتبثربًِّبی زاًطگبُ ػلَم پعضىی ٍ وتبثربًِّبی زاًطگبُ آظاز
اسالهیٍ ،احس سوٌبى) ثطاسبس ضبذعّبی هٌبثغ ،زستطسی ٍ
ظیطسبذت ،ضبذع وبضثطز ،ضبذع وبضآهسی ٍ ضبذع
پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ هغطح ضسُ زض در استبوذارد ایسي 11620
مًرد ارزیببی ي بٍ سئًالَبی زیر پبسخ ي فرضیٍ آزمًن میشًد:
سئَالّبی پژٍّص ضبهل:
 .1ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى اظ
هٌظط هٌبثغ ٍ ظیطسبذتّب ثب تَخِ ثِ استبًساضز
ضبذعّبی ػولىطز وتبثربًِّب ،ایعٍ  11620زض
چِ حسی اضظیبثی هی ضَز؟
 .2ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى اظ
هٌظط استفبزُ ثب تَخِ ثِ استبًساضز ضبذعّبی
ػولىطز وتبثربًِّب ،ایعٍ  11620زض چِ حسی
اضظیبثی هی ضَز ؟

1

. Sears
. EFQM
3
. Bellini
4
. Khan
5
. Tripathi
2
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ضبذعّبی ػولىطز وتبثربًِّب ،ایعٍ  11620زض

تىطاض پصیطی ثبالیی آى زاضز .ثطای تدعیِ ٍ تحلیل زازُّب اظ

چِ حسی اضظیبثی هی ضَز ؟

آظهَى ولوَگطٍف-اسویطًَف خْت ثطضسی ًطهبل ثَزى

 .4ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى اظ

زازُّب ثطای پبسد ثِ سئَالّب ثب تَخِ ثِ ًطهبل ثَزى هتغیطّب اظ

ثب تَخِ ثِ

آظهَىّبی پبضاهتطیه ٍ آظهَى  tاستیَزًت یه ًوًَِای

استبًساضز ضبذعّبی ػولىطز وتبثربًِ ّب ،ایعٍ

استفبزُ ضس .چَى هتغیطّبی هغطح زض فطضیِ ًطهبل ٍ گطٍُّب

 11620زض چِ حسی اضظیبثی هی ضَز ؟

ثیص اظ زٍ زستِ ثَزًس اظ تحلیل ٍاضیبًس یه عطفِ ٍ زاًىي ثِ

فطضیِ پژٍّص :ضبذع ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی

هٌظَض ًطبى زازى هیبًگیي اظ حس هتَسظ ووتط یب ثیطتط ًتبیح

زاًطگبُّبی ضْط سوٌبى اظ ًظط استبًساضز ایعٍ ً 11620سجت

حبغل اظ اخطای پطسصًبهِ ،ثب هیبًگیي ًظطی پطسصًبهِ

ثِ یىسیگط تفبٍت هؼٌی زاضی زاضز.

استفبزُ ضسُ است .ثطای تحلیل زازُ اظ ًطم افعاض آهبضی

هٌظط تَاًبیی تَسؼِ زض آیٌسُ

زوش پژوهش
پژٍّص حبضط ،اظ ًظط ّسف وبضثطزی ٍ اظ ًظط ضیَُ اخطا
ٍ گطزآٍضی زازُّب اظ ًَع پیوبیطی است .ایي ضٍش ثِ عَض
هؼوَل ثطای تؼییي ٍضؼیت هَخَز یه پسیسُ ثِ وبض هیضٍز
(آذطیه.)1389 ،
خبهؼِ آهبضی پژٍّص حبضط ضبهل وتبثساضاى توبهی
وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى ضبهل زاًطگبُ سوٌبى،
زاًطگبُ ػلَم پعضىی ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس سوٌبى است.
تؼساز ایي وتبثساضى ً 29فط ثَز وِ ثِ غَضت سطضوبضی ّوِ
وتبثساضى هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتٌس .ثطای گطزآٍضی زازُّب ،اظ
پطسصًبهِ هحمك سبذتِ هجتٌی ثط استبًساضز  11620استفبزُ
ضس .ایي پطسصًبهِ حبٍی  4ثرص هطثَط ثِ هؤلفِّبی
ضبذع ػولىطز وتبثربًِّب زض استبًساضز هصوَض ثط اسبس
عیف لیىطت ثَز .سؤالّبی هطثَط ثِ ضبذع هٌبثغ ٍ ظیط
سبذتّب :حبٍی  4ثؼس ٍ  14سؤال؛ سؤالّبی هطثَط ثِ
ضبذع وبضثطز :حبٍی  4ثؼس ٍ  15سؤال؛ سؤالّبی هطثَط ثِ
ضبذع وبضآهسی :حبٍی  4ثؼس ٍ  11سؤال؛ سؤالّبی هطثَط
ثِ ضبذع پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ :حبٍی  3ثؼس ٍ  5سؤال است.
ضٍایی غَضی ٍ هحتَایی پطسصًبهِّب ثب ووه استبزاى
وتبثساضی ٍ آهبض زاًطگبُ سوٌبى ٍ ّوچٌیي استبزاى وتبثساضی
زض تْطاى هَضز ثطضسی ٍ تأییس لطاض گطفت .پبیبیی پطسصًبهِ ثط
اسبس آظهَى آلفبی وطًٍجبخ 0/826 ،ثَز وِ ًطبى اظ اػتوبز ٍ
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ٍیطایص  22استفبزُ ضسُ است.
یافته های پژوهش
ًتبیح حبغل اظ ثطضسی یبفتِّبی پژٍّص زض ظهیٌِ خوؼیت
ضٌبذتی ًطبى زاز وِ ثیطتطیي هیعاى وبضوٌبى وتبثربًِّبی
زاًطگبُّبی سوٌبى ،ظى (  68/42زضغس) ثَزُاًس .اظ ًظط
هیبًگیي سٌی ،ثیطتط ثیي  25تب  35سبل ( 63/16زضغس) ّستٌس.
هیعاى تحػیالت وبضوٌبى ثب زضغس ثبالیی ( 52/63زضغس) زض
سغح وبضضٌبسی ثَزُ ٍ هیبًگیي سبثمِ وبض ایي وبضوٌبى اوثطا
ثیي  11تب  15سبل ( 47/37زضغس) است.
ثطای ثطضسی هیعاى ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط
سوٌبى اظ هٌظط هٌبثغ ٍ ظیطسبذتّب ،وبضثطز ،وبضآهسی ٍ
پتبًسیل ٍ تَسؼِ ثط اسبس استبًساضز  ،11620هیبًگیي اهتیبظات
وست ضسُ ثب همساض هتَسظ ( )3همبیسِ ٍ اظ آظهَى تی
استیَزًت یه ًوًَِای استفبزُ ضسُ است.
تحلیل پطسص اٍل :ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط
سوٌبى اظ هٌظط هٌبثغ ٍ ظیطسبذتّب ثب تَخِ ثِ استبًساضز
ضبذعّبی ػولىطز وتبثربًِّب ،ایعٍ  11620زض چِ حسی
اضظیبثی هیضَز؟
هٌبثغ زستطسی ظیطسبذت تَسظ 4هتغیط (هدوَػِ،
زستطسی ،اهىبًبت ٍ وبضوٌبى) اًساظُ گیطی ضسُ است .آهبض
تَغیفی ایي  4هتغیط زض خسٍل  2آٍضزُ ضسُ است.
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جذيل .2مقبدیر تًطیفی در خظًص متغیرَبی شبخض مىببع دسترسی زیرسبخت
هتغیط

هیبًگیي

اًحطاف هؼیبض

وویٌِ

ثیطیٌِ

هدوَػِ

1/97

0/424

1/25

2/75

زستطسی

1/89

0/567

1

3/25

اهىبًبت

1/78

0/665

1

2/80

وبضوٌبى

2/11

1

1

4

منابع دستسسی ٍ ظیطسبذت

1/89

0/427

1/29

2/71

ثب تَخِ ثِ خسٍل  2هیبًگیي ضبذع هٌبثغ زستطسی ٍ

 ،11620هیبًگیي اهتیبظات وست ضسُ ثب همساض هتَسظ ()3

ظیطسبذت ثطاثط ثب ( ،)1/89ثیطتطیي همساض ثطاثط ثب (،)2/71

همبیسِ ذَاّس ضس .ثطای اًدبم ایي آظهَى اظ آظهَى تی

ووتطیي همساض ثطاثط ثب ( ٍ )1/29ثب اًحطاف هؼیبض ()0/427

استیَزًت یه ًوًَِای استفبزُ ضسُ استً .تبیح هطثَط ثِ ایي

است .ثطای ثطضسی هیعاى ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط

آظهَى زض خسٍل  3آٍضزُ ضسُ است.

سوٌبى اظ هٌظط هٌبثغ ٍ ظیطسبذتّب ثط اسبس استبًساضز
جذيل  .3وتبیج آزمًن تی استیًدوت برای بررسی میسان عملکرد کتببخبوٍَب از مىظر مىببع ي زیرسبختَب
هتغیط

هیبًگیي

اًحطاف

همساض آهبضُ

استبًساضز

t

زضخِ آظازی

سغح
هؼٌبزاضی

ًتیدِ آظهَى تی
استیَزًت

هدوَػِ

1/97

0/424

-10/550

18

0/001

ووتطاظهمساضهتَسظ()3

زستطسی

1/89

0/567

-8/495

18

0/001

ووتطاظهمساض تَسظ()3

اهىبًبت

1/78

0/665

-7/936

18

0/001

ووتطاظهمساضهتَسظ()3

وبضوٌبى

2/11

1

-3/545

18

0/002

ووتطاظهمساضهتَسظ()3

1/89

0/427

-11/287

18

0/001

ووتطاظهمساضهتَسظ()3

منابع دستسسی و
ظیطسبذت

چٌبًچِ خسٍل ً 3طبى هیزّس سغح هؼٌبزاضی آظهَى زض توبهی

ایستگبُ وبضی ،سطاًِ فضبی وبضثطی ،سطاًِ غٌسلی ،سبػبت

هَاضز ظیط هؼیبضّب وَچهتط اظ همساض  0/05است .زض ًتیدِ زض

فؼبلیت زض همبیسِ ثب تمبضب ثب هیبًگیي  1/78است.

سغح اعویٌبى  95زضغس فطؼ ثطاثطی هیبًگیي اهتیبظّب ثب همساض

تحلیل پطسص زٍم :ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط

هتَسظ  3ضز هیضَز .ثب تَخِ ثِ همساض هیبًگیي ،هیعاى ػولىطز

سوٌبى اظ هٌظط استفبزُ ٍ وبضثطز ثب تَخِ ثِ استبًساضز

وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى ثِ هتغیطّبی هٌبثغ ٍ

ضبذعّبی ػولىطز وتبثربًِّب ،ایعٍ  11620زض چِ حسی

ظیطسبذتّب ثط اسبس استبًساضز  11620پبییيتط اظ سغح

اضظیبثی هیضَز ؟

هتَسظ است .ثیطتطیي هیعاى هطثَط ثِ سطاًِ وبضوٌبى ثب

وبضثطز تَسظ  4هتغیط (هدوَػِ ،زستطسی ،اهىبًبت ٍ

هیبًگیي  ٍ 2/11ووتطیي هیعاى هطثَط ثِ اهىبًبت ٍ سطاًِ

ػوَهی) اًساظُ گیطی ضسُ است .آهبض تَغیفی ایي  4هتغیط زض

ایستگبُّبی وبضی زستطسی ػوَهی ،سطاًِ سبػبت فؼبلیت

خسٍل ظیط آٍضزُ ضسُ است.

دانشگاه آزاد اسالهی واحذ تهراى شوال ،سال دهن ،شواره  ،46بهار 2416

91

ارزیابی عولکرد کتابخانه های دانشگاهی شهر سوناى بر اساس ...

جذيل  .4مقبدیر تًطیفی در خظًص متغیرَبی شبخض کبربرد
هتغیط

هیبًگیي

اًحطاف هؼیبض

وویٌِ

ثیطیٌِ

هدوَػِ

2/60

0/346

2

3/20

زستطسی

3/28

0/521

2/50

4/50

اهىبًبت

1/76

0/714

2

3

ػوَهی

1/89

0/658

1

3/50

وبضثطز

2/67

0/387

2/07

3/47

ثب تَخِ ثِ خسٍل  ،4هیبًگیي ضبذع وبضثطز ثطاثط ثب

اسبس استبًساضز  ،11620هیبًگیي اهتیبظّبی وست ضسُ ثب همساض

( ،)2/67ثیطتطیي همساض ثطاثط ثب ( ،)3/47ووتطیي همساض ثطاثط ثب

هتَسظ  3همبیسِ ذَاّس ضس .ثطای اًدبم ایي آظهَى اظ آظهَى

( ٍ )2/07ثب اًحطاف هؼیبض ( )0/387است .ثطای ثطضسی هیعاى

تی استیَزًت یه ًوًَِای استفبزُ ضسُ استً .تبیح زض خسٍل

ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى اظ هٌظط وبضثطز ثط

 5آٍضزُ ضسُ است.

جذيل  .5وتبیج آزمًن تی استیًدوت برای بررسی میسان عملکرد کتببخبوٍَب از مىظر کبربرد
هتغیط

هیبًگیي

اًحطاف استبًساضز

همساض آهبضُ t

زضخِ آظازی

سغح هؼٌبزاضی

ًتیدِ آظهَى تی استیَزًت

هدوَػِ

2/60

0/346

-5/033

18

0/001

ووتطاظهمساضهتَسظ()3

زستطسی

3/28

0/521

2/423

18

0/026

ثیطتطاظهمساض ٍسظ()3

اهىبًبت

1/76

0/714

-7/548

18

0/001

ووتطاظهمساض تَسظ()3

ػوَهی

1/89

0/658

-7/324

18

0/001

ووتطاظهمساضهتَسظ()3

وبضثطز

2/67

0/387

-3/714

18

0/002

ووتطاظهمساض تَسظ()3

ثب تَخِ ثِ خسٍل  5سغح هؼٌبزاضی آظهَى زض توبهی هَاضز ظیط

ضبذعّبی ػولىطز وتبثربًِّب ایعٍ  11620زض چِ حسی

هؼیبضّب ،وَچهتط اظ همساض  0/05است .زض ًتیدِ زض سغح

اضظیبثی هیضَز ؟

اعویٌبى  95زضغس فطؼ ثطاثطی هیبًگیي اهتیبظّب ثب همساض

وبضآهسی تَسظ  4هتغیط (هدوَػِ ،زستطسی ،وبضوٌبى ٍ

هتَسظ 3ضز هیضَز .ثب تَخِ ثِ همساض هیبًگیي ،ثیطتطیي

ػوَهی) اًساظُ گیطی ضسُ است .آهبض تَغیفی ایي  4هتغیط زض

ضبذع ػولىطز زض ایي ضبذع هطثَط ثِ زستطسی ثب هیبًگیي

خسٍل ظیط آٍضزُ ضسُ است.

 ٍ 3/28ووتطیي ضبذع هطثَط ثِ اهىبًبت ثب هیبًگیي 1/76
استّ .وچٌیي هیعاى ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط

جذيل .6مقبدیر تًطیفی متغیرَبی شبخض کبرآمذی

سوٌبى ثِ هتغیطّبی هدوَػِ ،اهىبًبت ٍ ػوَهی ثط اسبس

هتغیط

هیبًگیي

اًحطاف هؼیبض

وویٌِ

ثیطیٌِ

استبًساضز  11620پبییيتط اظ سغح هتَسظ استّ .وچٌیي هیعاى

هدوَػِ

2/28

0/647

1/50

3/25

ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى ثِ هتغیط زستطسی

زستطسی

2/18

1/044

1

4

ثط اسبس استبًساضز  11620ثبالتط اظ سغح هتَسظ است.

وبضوٌبى

2/03

0/658

1

3/25

ػوَهی

2/37

0/831

1

3

وبضآهسی

2/18

0/643

1/27

2/91

تحلیل پطسص سَم :ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط
سوٌبى اظ هٌظط وبضایی ذسهبت ثب تَخِ ثِ استبًساضز
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ثب تَخِ ثِ خسٍل  6هیبًگیي ضبذع وبضآهسی ثطاثط ثب (،)2/18

اهتیبظّبی وست ضسُ ثب همساض هتَسظ  3همبیسِ ذَاّس ضس.

ثیطتطیي همساض ثطاثط ثب ( ،)2/91ووتطیي همساض ثطاثط ثب (ٍ )1/27

ثطای اًدبم ایي آظهَى اظ آظهَى تی استیَزًت یه ًوًَِای

ثب اًحطاف هؼیبض ( )0/643است.

استفبزُ ضسُ استً .تبیح زض خسٍل  7آٍضزُ ضسُ است.

ثطای ثطضسی هیعاى ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط
سوٌبى اظ هٌظط وبضآهسی ثط اسبس استبًساضز  ،11620هیبًگیي
جذيل  .7وتبیج آزمًن تی استیًدوت برای بررسی میسان عملکرد کتببخبوٍَب از مىظر کبرآمذی
متغیر

میبوگیه

اوحراف استبوذارد

مقذار آمبرٌ t

درجٍ آزادی

سطح معىبداری

وتیجٍ آزمًن تی استیًدوت

مجمًعٍ

2/28

0/647

-4/788

18

0/001

کمتر از مقذار متًسط()3

دسترسی

2/18

1/044

-3/407

18

0/003

کمتر از مقذار متًسط()3

کبرکىبن

2/03

0/658

-3/367

18

0/001

کمتر از مقذار متًسط()3

عمًمی

2/37

0/831

-3/314

18

0/004

کمتر از مقذار متًسط()3

کبرآمذی

2/18

0/643

-5-513

18

0/001

کمتر از مقذار متًسط()3

ثب تَخِ ثِ خسٍل  7سغح هؼٌبزاضی آظهَى زض توبهی هَاضز

جذيل  .8مقبدیر تًطیفی در خظًص متغیرَبی شبخض
پتبوسیلَب ي تًسعٍ

ظیطهؼیبضّب وَچىتط اظ همساض  0/05است .زض ًتیدِ زض سغح
اعویٌبى  95زضغس فطؼ ثطاثطی هیبًگیي اهتیبظّب ثب همساض

اًحطاف

هتغیط

هیبًگیي

وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى ثِ هتغیطّبی وبضآهسی ثط

هدوَػِ

2/79

0/855

اسبس استبًساضز  11620پبییيتط اظ سغح هتَسظ است.

وبضوٌبى

3/28

0/673

2/50

ػوَهی

3/50

0/707

2/50

هتَسظ  3ضز هیضَز .ثب تَخِ ثِ همساض هیبًگیي ،هیعاى ػولىطز

ثیطتطیي هیبًگیي هطثَط ثِ ظیط هؼیبض ػوَهی ثب  ٍ 2/37ووتطى
هیبًگیي هطثَط ثِ ظیطهؼیبض وبضوٌبى ثب  2/03است .ثب تَخِ ثِ
هدوَع ًتبیح هطثَط ثِ هؼیبض اغلی وبضآهسی ،سغح هؼٌبزاضی

پتبًسیلّب
ٍتَسؼِ

3/27

هؼیبض

0/491

وویٌِ

ثیطیٌِ

2

5
5
4/50

2/60

4/60

آظهَى وَچهتط اظ همساض  0/05است .زض ًتیدِ زض سغح

ثب تَخِ ثِ خسٍل  8هیبًگیي ضبذع پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ

اعویٌبى  95زضغس فطؼ ثطاثطی هیبًگیي اهتیبظّب ثب همساض

ثطاثط ثب ( ،)3/27ثیطتطیي همساض ثطاثط ثب ( ،)4/60ووتطیي همساض

هتَسظ 3ضز هیضَز .ثب تَخِ ثِ همساض هیبًگیي ،هیعاى ػولىطز

ثطاثط ثب ( ٍ )2/60ثب اًحطاف هؼیبض ( )0/491است.

وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى اظ هٌظط وبضآهسی ثط اسبس
استبًساضز  11620پبییيتط اظ سغح هتَسظ است.

ثطای ثطضسی هیعاى ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط
سوٌبى اظ هٌظط پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ ثط اسبس استبًساضز ،11620

تحلیل پطسص چْبضم :ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی

هیبًگیي اهتیبظّبی وست ضسُ ثب همساض هتَسظ ( )3همبیسِ

ضْط سوٌبى اظ هٌظط تَاًبیی تَسؼِ زض آیٌسُ ثب تَخِ ثِ

ذَاّس ضس .ثطای اًدبم ایي آظهَى اظ آظهَى تی استیَزًت یه

استبًساضز ضبذعّبی ػولىطز وتبثربًِ ّب ،ایعٍ  11620زض

ًوًَِای استفبزُ ضسُ استً .تبیح زض خسٍل  8آٍضزُ ضسُ

چِ حسی اضظیبثی هیضَز ؟ پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ تَسظ  3هتغیط

است.

(هدوَػِ ،وبضوٌبى ٍ ػوَهی) اًساظُ گیطی ضسُ است .آهبض
تَغیفی ایي  3هتغیط زض خسٍل  8آٍضزُ ضسُ است.
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خسٍل ً .9تبیح آظهَى تی استیَزًت ثطای ثطضسی هیعاى ػولىطز وتبثربًِّب اظ هٌظط پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ
هتغیط

هیبًگیي

انحساف استبًساضز

همساض آهبضُ t

زضخِ آظازی

سغح هؼٌبزاضی

ًتیدِ آظهَى تی استیَزًت

هدوَػِ

2/79

0/855

-1/073

18

0/297

ثطاثطثب همساض هتَسظ()3

وبضوٌبى

3/28

0/673

1/874

18

0/077

ثطاثط ثب همساض تَسظ()3

ػوَهی

3/50

0/707

3/082

18

0/006

ثیطتطاظهمساض هتَسظ()3

3/27

0/491

2/430

18

0/026

ثیطتطاظهمساض هتَسظ()3

پتبًسیلّب
ٍ تَسؼِ

ثب تَخِ ثِ خسٍل  9زض ًتیدِگیطی ًْبییٍ ،ضؼیت

فطضیِ پژٍّص :ضبذع ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی

وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى اظ هٌظط تَاًبیی تَسؼِ زض

زاًطگبُّبی ضْط سوٌبى اظ ًظط استبًساضز ایعٍ ً 11620سجت

آیٌسُ ثِ ػٌَاى یىی اظ ضبذعّبی استبًساضز ایعٍ 11620

ثِ یىسیگط تفبٍت هؼٌی زاضی زاضز.

ثبالتط اظ سغح هتَسظ است .زض ایي وتبثربًِّب ضبذع ػوَهی

ػولىطز وتبثربًِّب ثِ استبًساضز تَسظ  4هتغیط (هٌبثغ زستطسی

ثب هیبًگیي  3/50ثیطتطیي هیبًگیي ٍ ضبذع هدوَػِ ثب

ٍ ظیطسبذت ،وبضثطز ،وبضآهسی ٍ پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ) اًساظُ

هیبًگیي  2/79ووتطیي هیبًگیي ضا زاضا ثَز .سغح هؼٌبزاضی

گیطی ضسُ است .زض ازاهِ ثِ همبیسِ ػولىطز وتبثربًِّب ثیي

آظهَى ثطای هؼیبض اغلی وَچهتط اظ همساض  0/05است .زض

زاًطگبُّبی هَضز ثطضسی ثِ تفىیه هتغیطّبی ػولىطز هی-

ًتیدِ زض سغح اعویٌبى  95زضغس فطؼ ثطاثطی هیبًگیي

پطزاظین.

اهتیبظّب ثب همساض هتَسظ  3ضز هیضَز .ثب تَخِ ثِ همساض

الف) هٌبثغ زستطسی ٍ ظیطسبذت

هیبًگیي ،هیعاى ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى اظ

ثطای همبیسِ ػولىطز وتبثربًِّب ثیي زاًطگبُّبی هَضز

هٌظط پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ ثط اسبس استبًساضز  11620ثبالتط اظ

ثطضسی زض ظهیٌِ هٌبثغ زستطسی ٍ ظیطسبذت ،اظ آظهَى تحلیل

سغح هتَسظ است.

ٍاضیبًس یه عطفِ استفبزُ ضسُ استً .تبیح زض خسٍل  10زازُ
ضسُ است.

جذيل .10وتبیج آزمًن تحلیل ياریبوس یک طرفٍ در مقبیسٍ عملکرد کتببخبوٍَب بیه داوشگبٌَبی در زمیىٍ مىببع دسترسی ي زیرسبخت
هتغیط

هٌجغ

هدوَع هطثؼبت

زضخِ آظازی

هیبًگیي هطثؼبت

هٌبثغ

ثیي گطٍّی

0/866

2

0/433

زستطسی ٍ

زضٍى گطٍّی

2/414

16

0/151

ظیطسبذت

خوغ ول

3/279

18

ثب تَخِ ثِ خسٍل  ،10سغح هؼٌبزاضی آظهَى ثعضگتط اظ

همساض آهبضُ F
2/869

سغح هؼٌبزاضی
0/086

ة) وبضثطز

 0/05هیثبضس ،ایي ثساى هؼٌب است وِ زض سغح  95زضغس

ثطای همبیسِ ػولىطز وتبثربًِّب ثیي زاًطگبُّبی هَضز

تفبٍت هؼٌبزاضی ثیي ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبُّبی هَضز

ثطضسی زض ظهیٌِ وبضثطز ،اظ آظهَى تحلیل ٍاضیبًس یه عطفِ

ثطضسی زض ظهیٌِ هٌبثغ زستطسی ٍ ظیطسبذت ٍخَز ًساضز .ثِ

استفبزُ ضسُ استً .تبیح زض خسٍل  11اضائِ ضسُ است.

ػجبضتی زیگط ،ػولىطز وتبثربًِّب زض ظهیٌِ هٌبثغ زستطسی ٍ
ظیطسبذت ثیي زاًطگبُّبی هَضز ثطضسی یىسبى است.
94
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جذيل .11وتبیج آزمًن تحلیل ياریبوس یک طرفٍ در مقبیسٍ عملکرد کتببخبوٍَب بیه داوشگبٌَبی مًرد بررسی در زمیىٍ کبربرد
هتغیط

وبضثطز

هٌجغ

هدوَع هطثؼبت

زضخِ آظازی

هیبًگیي هطثؼبت

ثیي گطٍّی

0/711

2

0/356

زضٍى گطٍّی

1/986

16

0/124

خوغ ول

2/698

18

ثب تَخِ ثِ خسٍل  11سغح هؼٌبزاضی آظهَى ثعضگتط اظ 0/05

همساض آهبضُ F

2/865

سغح هؼٌبزاضی

0/086

ج) وبضآهسی

است ،ایي ثساى هؼٌب است وِ زض سغح  95زضغس تفبٍت

ثطای همبیسِ ػولىطز وتبثربًِّب ثیي زاًطگبُّبی هَضز

هؼٌبزاضی ثیي ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبُّبی هَضز ثطضسی

ثطضسی زض ظهیٌِ وبضآهسی ،اظ آظهَى تحلیل ٍاضیبًس یه عطفِ

زض ظهیٌِ وبضثطز ٍخَز ًساضز .ثِ ػجبضتی زیگط ،ػولىطز

استفبزُ ضسُ استً .تبیح زض خسٍل  12زازُ ضسُ است.

وتبثربًِّب زض ظهیٌِ وبضثطز ثیي زاًطگبُّبی هَضز ثطضسی
یىسبى است.
جذيل .12وتبیج آزمًن تحلیل ياریبوس یک طرفٍ در مقبیسٍ عملکرد کتببخبوٍَب بیه داوشگبٌَبی مًرد بررسی در زمیىٍ کبرآمذی
هتغیط
وبضآهسی

هٌجغ

هدوَع هطثؼبت

زضخِ آظازی

هیبًگیي هطثؼبت

ثیي گطٍّی

4/214

2

2/107

زضٍى گطٍّی

3/232

16

0/202

خوغ ول

7/446

18

همساض آهبضُ F
10/431

سغح هؼٌبزاضی
0/001

ثب تَخِ ثِ خسٍل  ،12سغح هؼٌبزاضی آظهَى وَچىتط اظ

ثب تَخِ ثِ هؼٌبزاض ثَزى آظهَى آًبلیع ٍاضیبًس ،زض ازاهِ ثطای

 0/05است ،ایي ثساى هؼٌب است وِ زض سغح  95زضغس تفبٍت

تطىیل گطٍُّبی ّوگي اظ آظهَى تؼمیجی زاًىي استفبزُ ضسُ

هؼٌبزاضی ثیي ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبُّبی هَضز ثطضسی

استً .تبیح زض خسٍل  13آٍضزُ ضسُ است.

زض ظهیٌِ وبضآهسی ٍخَز زاضز.
خسٍل ً .13تبیح آظهَى تؼمیجی زاًىي ثطای همبیسِ ػولىطز وتبثربًِّب ثیي زاًطگبُّبی هَضز ثطضسی زض ظهیٌِ وبضآهسی
گطٍُّب

گطٍُّبی ّوگي تطىیل ضسُ زض سغح 0/05
گطٍُ اٍل

زاًطگبُ سطاسطی سوٌبى

2/65

زاًطگبُ آظاز سوٌبى

2/18

زاًطگبُ ػلَم پعضىی
سغح هؼٌبزاضی
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ثط اسبس ًتبیح آظهَى زاًىي زض خسٍل  2 ،13گطٍُ ثِ غَضت
ػولىطز وتبثربًِّب زض ظهیٌِ وبضآهسی زض ضتجِ زٍّم لطاض

ظیط تطىیل ضسُ است:

زاضز.

گطٍُ اٍل :ضبهل زاًطگبُّبی سطاسطی ٍ آظاز سوٌبى است
وِ ثب تَخِ ثِ همساض هیبًگیيّب ( )2/18 ٍ 2/65هطرع

ز) پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ

هیضَز وِ اظ ًظط ػولىطز وتبثربًِّب زض ظهیٌِ وبضآهسی زض

ثطای همبیسِ ػولىطز وتبثربًِّب ثیي زاًطگبُّبی هَضز
ثطضسی زض ظهیٌِ پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ اظ آظهَى تحلیل ٍاضیبًس

ضتجِ اٍّل لطاض زاضًس.

یه عطفِ استفبزُ ضسُ استً .تبیح هطثَط ثِ ایي آظهَى زض

گطٍُ زٍم :ضبهل زاًطگبُ ػلَم پعضىی سوٌبى است وِ ثب

خسٍل  14زازُ ضسُ است.

تَخِ ثِ همساض هیبًگیي ( )1/65هطرع هیضَز وِ اظ ًظط

خسٍلً .14تبیح آظهَى تحلیل ٍاضیبًس یه عطفِ زض همبیسِ ػولىطز وتبثربًِّب ثیي زاًطگبُّبی زض ظهیٌِ پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ
هتغیط

پتبًسیلّبٍ تَسؼِ

هٌجغ

هدوَع هطثؼبت

زضخِ آظازی

هیبًگیي هطثؼبت

ثیي گطٍّی

1/037

2

0/518

زضٍى گطٍّی

3/300

16

0/206

خوغ ول

4/337

18

ثب تَخِ ثِ خسٍل  ،14سغح هؼٌبزاضی آظهَى ثعضگتط اظ

همساض آهبضُ F
2/514

سغح هؼٌبزاضی
0/112

ُ) ػولىطز

 0/05است ،ایي ثساى هؼٌب است وِ زض سغح  95زضغس تفبٍت

ثطای همبیسِ ػولىطز وتبثربًِّب ثیي زاًطگبُّبی هَضز

هؼٌبزاضی ثیي ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبُّبی هَضز ثطضسی

ثطضسی اظ آظهَى تحلیل ٍاضیبًس یه عطفِ استفبزُ ضسُ است.

زض ظهیٌِ پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ ٍخَز ًساضز .ثِ ػجبضتی زیگط،

ًتبیح هطثَط ثِ ایي آظهَى زض خسٍل  15زازُ ضسُ است.

ػولىطز وتبثربًِّب زض ظهیٌِ پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ ثیي
زاًطگبُّبی هَضز ثطضسی یىسبى است.
جذيل .15وتبیج آزمًن تحلیل ياریبوس یک طرفٍ در مقبیسٍ عملکرد کتببخبوٍَب بیه داوشگبٌَبی مًرد بررسی
ضبذع

ػولىطز

هٌجغ

هدوَع هطثؼبت

زضخِ آظازی

هیبًگیي هطثؼبت

ثیي گطٍّی

1/166

2

0/583

زضٍى گطٍّی

1/364

16

0/085

خوغ ول

2/529

18

همساض آهبضُ F

سغح هؼٌبزاضی
0/007

6/839

ثب تَخِ ثِ خسٍل  ،15سغح هؼٌبزاضی آظهَى وَچىتط اظ

ازاهِ ثطای تطىیل گطٍُّبی ّوگي اظ آظهَى تؼمیجی زاًىي

 0/05است ،ایي ثساى هؼٌب است وِ زض سغح  95زضغس تفبٍت

استفبزُ ضسُ استً .تبیح هطثَط ثِ ایي آظهَى زض خسٍل 16

هؼٌبزاضی ثیي ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبُّبی هَضز ثطضسی

آٍضزُ ضسُ است.

ٍخَز زاضز .ثب تَخِ ثِ هؼٌبزاض ثَزى آظهَى آًبلیع ٍاضیبًس ،زض
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جذيل  .16وتبیج آزمًن تعقیبی داوکه برای مقبیسٍ عملکرد کتببخبوٍَب بیه داوشگبٌَبی مًرد بررسی
گريٌَب

گريٌَبی َمگه تشکیل شذٌ در سطح 0/05
گريٌ ايل

داوشگبٌ سمىبن

2/62

داوشگبٌ آزاد سمىبن

2/35

داوشگبٌ علًم پسشکی
سطح معىبداری

ثط اسبس ًتبیح آظهَى زاًىي زض خسٍل  2 ،16گطٍُ ثِ
غَضت ظیط تطىیل ضسُ است:

گريٌ ديم

2/10
0/203

1

الىتطًٍیىی ٍ ضطوت وبضهٌساى زض خلسبت ضسوی آهَظش) ضا
اًساظُگیطی هیوٌس زض سغح هتَسظ است .هدوَع ًتبیح هطثَط

گطٍُ اٍل :ضبهل زاًطگبُّبی سطاسطی ٍ آظاز سوٌبى است

ثِ ضبذعّبی ػولىطزی وتبثربًِّبی زاًطگبُ ػلَم پعضىی

وِ ثب تَخِ ثِ همساض هیبًگیيّب ( )2/35 ٍ 2/62هطرع

سوٌبى ًطبى هیزّس وِ سغح ضػبیت هدوَع ضبذعّب زض

هیضَز وِ اظ ًظط ػولىطز وتبثربًِّب زض ضتجِ اٍّل لطاض زاضًس.

ایي وتبثربًِّب زض سغح هتَسظ است .چٌبًچِ ثط اسبس ًتبیح

گطٍُ زٍم :ضبهل زاًطگبُ ػلَم پعضىی سوٌبى است وِ ثب

ػولىطز وتبثربًِّبی ػلَم پعضىی سوٌبى  2/36اظ هیبًگیي

تَخِ ثِ همساض هیبًگیي( )2/10هطرع هیضَز وِ اظ ًظط

استبًساضز  3است وِ ًطبى زٌّسُ پبییي ثَزى ایي سغح است.

ػولىطز وتبثربًِّب زض ضتجِ زٍّم لطاض زاضز.

هدوَع ایي ًتبیح ًطبى هیزّس وِ وتبثربًِّبی زاًطگبُ ػلَم
پعضىی سوٌبى ثب سغح استبًساضز ایعٍ  11620فبغلِ زاضز .ایي

بحث و نتیجهگیسی

ًتبیح ثب ثرطی اظ ًتبیح ػغبیی( )1381زض ذػَظ استبًساضز

ثط اسبس ًتبیح ،زاًطگبُ ػلَم پعضىی سوٌبى اظ ًظط هٌبثغ،

ًیطٍی اًسبًی زض وتبثربًِ زاًطگبّی ّن سَ است .زض ّویي

زستطسی ٍ ظیطسبذت وِ ضبذعّبی ػولىطز وِ ثسٌسگی ٍ

ضاستب ثب ًتبیح عجسی ( )1382ثِ خع زض ثرص هدوَػِ ّن سَ

هَخَز ثَزى هٌبثغ ٍ ذسهبت وتبثربًِای (هثل وبضهٌساى،

استّ .وچٌیي ّنسَ ثب ًتبیح خاللی ( ،)1385هَهٌی (،)1388

ػٌبٍیي وتبة ٍ ضایبًِ ّبی زستطسی ػوَهی ٍ  )...ضا

فطزاغفْبًی ( ٍ )1391ظاثلی ،سلیوبىًژاز ،ظاثلی( )1394است.

اًساظُگیطی هیوٌس ،پبییيتط اظ سغح هتَسظ است .اظ ًظط

زاًطگبُّبی ػلَم پعضىی ثب تَخِ ثِ ّعیٌِّبی ثبالی هٌبثغ ٍ

استفبزُ ٍ وبضثطز ضبذعّبی ػولىطز هطثَط ثِ وبضثطز هٌبثغ

وتبةّب ،پبیگبُّبی اعالػبتیّ ٍ ...وچٌیي زٍضُّبی ضضتِّبی

ٍ ذسهبت وتبثربًِای ( هثل اهبًبت هَاز وتبثربًِ ،زاًلَز هٌبثغ

پعضىی ٍ پیطاپعضىی ًیبظهٌس وتبثربًِّبی لَی ٍ استبًساضز ٍ

الىتطًٍیىی ٍ  )...ضا اًساظُگیطی هیوٌس ،پبییيتط اظ سغح

هتٌبست ثب ًیبظّبی وبضثطاى ّستٌس .هیعاى وفبیت هٌبثغ پعضىی

هتَسظ است .اظ ًظط ضبذع وبضآهسی ٍ وبضایی وِ هطثَط ثِ

ثب تَخِ ثِ ّعیٌِ گعاف آىّب ،فطاّنآٍضی ثِ هَلغ ٍ

وبضآهسی هٌبثغ ٍ ذسهبت وتبثربًِای (هثل ّعیٌِّبی ّط هَضز

زستطسپصیطی ثِ هَلغ اظ اّویت ٍیژُای ثطذَضزاض است.

اهبًت ٍ  ) ...است زض سغح هتَسظ ثَزُ ٍ هیعاى سغح

زاًطگبُ ػلَم پعضىی سوٌبى ثب زاضتي وتبثربًِّبی لَی زض

وتبثربًِّبی زاًطگبُ زض هَضز آذطیي ضبذع هطثَط ثِ

زاذل زاًطگبُ هیتَاًس تأهیي ٍ تىویلوٌٌسُ ذسهبت

پتبًسیل ٍ تَسؼِ وِ ضبذعّبی زضًٍساز وتبثربًِ ثِ حیغِ

وتبثربًِای زض سبیط هطاوع وتبثربًِای هطتجظ ثب زاًطگبُ اظ خولِ

ذسهبت ٍ هٌبثغ ًَظَْض ٍ تَاًبیی آى ضا زض وست حوبیت هبلی

وتبثربًِّبی ثیوبضستبًی ٍ هطاوع پژٍّص ثبضس .ثٌبثطایي ثب

وبفی ثطای تَسؼِ (هثل زضغس ّعیٌِّبی هطثَط ثِ هٌبثغ

تَخِ ثِ ًتبیح فَق وتبثربًِّبی ػلَم پعضىی سوٌبى ثبیس سؼی

دانشگاه آزاد اسالهی واحذ تهراى شوال ،سال دهن ،شواره  ،46بهار 2416
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ًوبیٌس تب ثب هجٌب لطاض زازى ایي ًتبیحً ،مبط ضؼف ذَز ضا

ّعیٌِ ثِ استفبزُ ّط یه اظ ایي هَاضز زض وبضایی ٍ وبضآهسی

ضٌبسبیی ٍ زض ضاستبی ضفغ آى السام ًوبیٌس ٍ ثطًبهِّبی آتی

ذسهبت وتبثربًِای ذَز تدسیس ًظط ًوَزُ ٍ زض ضسیسى

ضضس وتبثربًِ ضا ثط اسبس استبًساضزّبی هَخَز عطح ًوَزُ ٍ

وتبثربًِ ثِ حس استبًساضز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ثط هجٌبی

زض ضاستبی استبًساضزسبظی وتبثربًِ گبم ثطزاضًس.

استبًساضز ایعٍ ً 11620عزیه ضَز.

زاًطگبُ سطاسطی سوٌبى ٍاثستِ ثِ ٍظاضت ػلَم ٍ فٌبٍضی

افعایص ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبّی زاًطگبُ سوٌبى اظ

عیف گستطزُتطی اظ ضضتِّب ،زض همبعغ هرتلف تحػیلی ضا

ًظط ووی ٍ ویفی هٌدط ثِ افعایص ویفیت آهَظضی ٍ پژٍّطی

پَضص هیزّس ٍ تؼساز ثیطتطی زاًطىسُ ٍ وتبثربًِ

زاًطگبُ ٍ زض ًتیدِ افعایص سغح ٍ هطتجِ ػلوی زاًطگبُ

زاًطىسُای ضا زض ثط هیگیطز .زض هدوَع ثطضسیّبی وتبثربًِ

ذَاّس ضس .ثب ٍخَز سغح هتَسظ وتبثربًِّب زاًطگبُ سوٌبى

هطوعی ٍ وتبثربًِّبی زاًطىسُای زاًطگبُ سوٌبى ثط اسبس 4

هیعاى ضضبیت وبضثطاى اظ ذسهبت ایي وتبثربًِّب ثبال ثَزُ

ضبذع استبًساضز ایعٍ  ،11620زض ضبذع هٌبثغ ٍ

است .چٌبًچِ ًتبیح ًطبى زاز وِ هیعاى ضضبیت وبضثطاى ٍ

ظیطسبذتّب پبییيتط اظ سغح هتَسظ ،زض ضبذع وبضثطز زض

هطاخؼِوٌٌسگبى وتبثربًِ زاًطگبُ اظ ذسهبت ایي وتبثربًِّب وِ

سغح هتَسظ ،زض ضبذع وبضآهسی پبییيتط اظ سغح هتَسظ ٍ

ضبهل فضبی وبضثطی ،ذسهبت ،وبضوٌبى ٍ هٌبثغ ایي هدوَػِ

زض ضبذع ػولىطزی پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ ثبالتط اظ سغح

است ثب هیبًگیي  3/08ثبالتط اظ سغح هتَسظ است .ایي ًتبیح

هتَسظ است .ثِ عَض ولی ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبُ سوٌبى

ّنسَ ثب ًتبیح «ثلیٌی» ( ٍ )2004تبهسَى ٍ وطیلیسٍ ٍ وَن

ثب هیبًگیي  2/10پبییيتط اظ حس هتَسظ ثطآٍضز ضسُ است .ایي

( )2007است .ایي ًتبیح ًطبى هیزّس وِ زاًطگبُ سوٌبى

ًتبیح ثب ثرطی اظ ًتبیح عجسی ( ،)1382خاللی (،)1385

ػلیطغن سغح هتَسظ وتبثربًِّب ثب تَخِ ثِ استبًساضز ایعٍ

هٌػَضی ( ،)1388حسیٌی ،وَّی ضستوی ( ،)1389احوسی،

 ،11620ظطفیت ٍ پتبًسیل اضتمبء ٍ افعایص سغح ویفی ٍ ووی

ضسَلی آظاز ،ضضبحسیٌی ( )1390است .هَهٌی (ً )1388یع زض

ذَز ضا زاضز.

پژٍّص ذَز وتبثربًِّبی زاًطگبُ سوٌبى ضا اظ ًظط

زاًطگبُ آظاز ٍ-احس سوٌبى ًیع ثِ ػٌَاى یىی اظ ٍاحسّبی

استبًساضزّبی وتبثربًِّبی زاًطگبّی ثطضسی ًوَزُ ٍ ًتبیدی

زاًطگبّی ضْط سوٌبى ثط اسبس  4ضبذع استبًساضز ایعٍ

ّنسَ ثب ًتبیح فَق ثِ زست آٍضزُ استّ .وچٌیي ایي ًتبیح

 11620هَضز ثطضسی لطاض گطفت .ایي وتبثربًِّب اظ ًظط

ثط ذالف ًتبیح ثِ زست آهسُ زض ذبى ٍ تطیپبتی ( )2014است.

ضبذع هٌبثغ ٍ ظیطسبذتّب پبییيتط اظ سغح هتَسظ ،ضبذع

ایي اهط زض زاًطگبُ سوٌبى ًسجت ثِ تَظیغ هٌبثغ زض

وبضثطز پبییيتط اظ سغح هتَسظ ،ضبذع وبضآهسی زض سغح

وتبثربًِّبی زاًطىسُّبی هرتلف ،تَظیغ زاًطدَیبى ٍ وبضثطاى

هتَسظ ٍ ضبذع پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ زض سغح هتَسظ است.

وتبثربًِّب ٍ ًیبظّبی اعالػبتی آىّب ٍ تَظیغ وبضوٌبى زض ایي

ثِ عَض ولی زض سٌدص ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبُ آظاز

زاًطگبُ لبثل تأهل است .اظ آًدبئیوِ ّسف وتبثربًِ زاًطگبّی

اسالهی ثط هجٌبی استبًساضز ایعٍ  ،11620ایي وتبثربًِّب ثب

زض ضاستبی ضسبلت زاًطگبُ ٍ ثط پبیِ تحمیك ٍ پژٍّص است،

هیبًگیي  2/03پبییيتط اظ حس هتَسظ استبًساضز ّستٌس .ایي

هیتَاى گفت سغح وتبثربًِّبی ّط زاًطگبّی ًطبى زٌّسُ

ًتبیح ّن سَ ثب ًتبیح عجسی ( )1382هیثبضس وِ وتبثربًِّبی

هیعاى تَخِ ثِ اهط تحمیك ٍ پژٍّص است .ثٌبثطایي زاًطگبُ

زاًطگبّی آظاز ضا ثسیبض پبییيتط اظ سغح استبًساضز وتبثربًِّبی

سوٌبى ثبیس ثب تَخِ ثِ سغح ویفی ٍ ووی وتبثربًِّبی ذَز اظ

زاًطگبّی اضظیبثی وطزُ استّ .وچٌیي ّن سَ ثب ًتبیح حیسضی

ًظط هٌبثغ هَضز ًیبظ ٍ ذسهبت ووی هطثَط ثِ ایستگبُّبی

( ،)1383ػػبضًُ ،ػیطی ()1383

است وِ وتبثربًِّبی

وبضی ،تؼساز وبضهٌساى ،تؼساز هٌبثغ ،ویفیت هٌبثغً ،حَُ اعالع

زاًطگبّی آظاز ضا اظ ًظط ووی پبییيتط اظ حس استبًساضز

ضسبًی غحیح ،زستطسی هٌبست ثِ هٌبثغ ٍ ّوچٌیي ثطآٍضز

ثطضوطزُاًس .ثِ ػالٍُ ایي ًتبیح ّن سَ ثب ًتبیح خاللی (،)1385
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هَهٌی ( ٍ )1388ثطذالف ًتبیح حطیطیً ،عّت ( )1390است

ًتبیح ایي پژٍّص ثطای وتبثربًِّبی زاًطگبّی سوٌبى زض

زاًطگبُ آظاز اسالهی سوٌبى ثِ ػٌَاى یىی اظ ٍاحسّبی ثعضي

اهط ثطًبهِضیعی ٍ لجل اظ تسٍیي ّط گًَِ ثطًبهِ خْت ازاضُی

زاًطگبّی زاًطگبُ آظاز ،ثبیس سؼی ًوبیس تب ذسهبت وتبثربًِای

ذَز هیتَاًٌس هفیس ثَزُ ٍ سوت ٍ سَی ثطًبهِی وتبثربًِّب

هٌبست زض سغح زضٍس اضائِ ضسُ ٍ همبعغ تحػیلی زاًطگبّی

ضا ثب فلسفِی ٍخَزی وتبثربًِّب هٌغجك سبظًس ٍ ثب ضٌبسبیی

زاضتِ ثبضس .ثب تَخِ ثِ افعایص زاًطدَیبى ٍ ّوچٌیي اضتمبء

ًمبط ضؼف ٍ لَت ایي وتبثربًِّب ،ثطًبهِّبی زاًطگبُ زض

سغَح تحػیلی ٍ اضائِ زٍضُ اضضس ٍ زوتطی زض ایي زاًطگبُ،

ضاستبی اضتمبء وتبثربًِّب ثط ایي اسبس غَضت گطفتِ ٍ ثِ حس

سغح ذسهبت ووی ٍ ویفی وتبثربًِ ثبیس ّنضاستب ثب ایي

استبًساضزّبی هَضز ًیبظ ًعزیه ضَزّ .وچٌیي ایي وتبثربًِّب

افعایص ثَزُ ٍ اضتمبء یبثس .تؼساز هٌبثغ هَضز ًیبظ ،پبیگبُّبی

زض غسز تغییط سیبستّبی ذَز ٍ یب اغالح ٍ ًَآٍضی ّستٌس،

اعالػبتی ،ذسهبت زستطسی ثِ هٌبثغ ٍ هَاضزی اظ ایي زست

ثب ثْطُگیطی اظ ًتبیح ثِ زست آهسُ اظ ایي پژٍّص ،سؼی ًوبیٌس

ثبیس ثِ عَض خسی هَضز تَخِ لطاض گطفتِ ٍ ثط اسبس ًتبیح ایي

تب زض ضاستبی ثْجَز ػولىطز ٍ هغبثك ثب ًیبظ وبضثطاى ذَز گبم

پژٍّص هَضز ثبظثیٌی ٍ ثطًبهِضیعی هدسز لطاض ثگیطز .ثب تَخِ

ثطزاضًس.

ثِ سغح پبییي وتبثربًِّبی زاًطگبُ آظاز اسالهی ضضبیت

ثب تَخِ ثِ ًتبیح پژٍّص زض هَضز ػولىطز ضؼیف وتبثربًِّبی

سٌدی وبضثطاى ًیع زض ایي ظهیٌِ ًطبى زاز وِ هیعاى ضضبیت

زاًطگبّی ضْط سوٌبى ،زض ذػَظ ضبذعّبی هٌبثغ

وبضثطاى ٍ هطاخؼِوٌٌسگبى وتبثربًِ زاًطگبُ آظاز ضْط سوٌبى اظ

زستطسی ٍ ظیطسبذت ،وبضثطز یب استفبزُ ٍ ،پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ

ذسهبت ایي وتبثربًِّب ثب هیبًگیي  2/34پبییيتط اظ سغح

هغطح زض استبًساضز ایعٍ  11620پیطٌْبز هیضَز:

هتَسظ است.

-

هسئَلیي وتبثربًِّب ثب ّوىبضی وتبثساضاى السام ثِ ضٌبسبیی

آظهَى فطضیِ ثطای همبیسِ ػولىطز زاًطگبُّب زض اثؼبز

زالیل پبییي ثَزى ػولىطزّب پطزاذتِ ،ضوي اٍلَیتثٌسی

هرتلف استبًساضز ًطبى زاز وِ اظ ًظط ػولىطز زض ضبذع هٌبثغ

هطىلّبی هَخَز ثب ثطًبهِضیعی ٍ ظهبىثٌسی هٌبست ٍ

زستطسی ٍ ظیطسبذت ،وبضثطز یب استفبزُ ٍ ،پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ

ووه اظ هسئَالى هطثَعِ ًسجت ثِ حل هطىلّبی

تفبٍت هؼٌبزاضی ثیي ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبُّبی هَضز

هَخَز السام ًوبیٌس؛

ثطضسی ٍخَز ًساضت ٍ ػولىطز وتبثربًِّب زض ظهیٌِ هٌبثغ

-

هسئَلیي وتبثربًِّب ثب ذطیساضی هٌبثغ هَضز ًیبظ وبضثطاى

زستطسی ٍ ظیطسبذت ،وبضثطز ٍ پتبًسیلّب ٍ تَسؼِ ثیي ّط

ضضبیت هطاخؼیي ضا فطاّن آٍضًسّ .وچٌیي ثب تْیِ

سِ زاًطگبُ یىسبى است .ثٌبثطایي فطؼ پژٍّص ضز ضس .ثِ

ضاٌّوبّب ٍ ثطٍضَضّب زض خْت هغلغ وطزى وبضثطاى اظ

عَض ولی زض ایي سِ ثؼس ّط سِ زاًطگبُ ضؼیف ّستٌس .زض

ضیَُّبی خستٍخَی هٌبثغ زض وتبثربًِ ،هطاخؼیي ضا زض

ثؼس وبضآهسی زاًطگبُّبی سوٌبى ٍ آظاز سوٌبى ثب هیبًگیيّبی

یبفتي هٌبثغ ذَز یبضی ضسبًٌس؛

ثبالتط ًسجت ثِ زاًطگبُ ػلَم پعضىی زض ضتجِ ثبالتطی لطاض

-

هسئَلیي وتبثربًِّب زض ضاستبی استبًساضزسبظی وتبثربًِّب

زاضًس .زض ذػَظ ضبذعّبی ػولىطزی وتبثربًِّبی ضْط

ًسجت ثِ لفسِچیٌی هٌبست ٍ ضف ذَاًی ثِ هَلغ ،وبّص

سوٌبى توبهی ایي وتبثربًِّب زض سغح هتَسظ ثِ پبییي ّستٌس.

ظهبى ثبظیبثی هسضن اظ هربظى ،ایدبز ذسهبت اهبًت ثیي

زض همبیسِ ػولىطز وتبثربًِّبی زاًطگبُّبی سوٌبى ٍ آظاز ثب

وتبثربًِای زض خْت زستیبثی ثِ هساضن هَضز ًیبظ ٍ

تَخِ ثِ همساض هیبًگیيّبی ثبالتط ًسجت ثِ زاًطگبُ ػلَم

ذسهبت تحَیل هسضن زض وتبثربًِّب السام وٌٌس؛

پعضىی سوٌبى زض ضتجِ ثبالتطی لطاض زاضًس ،ایي ًتبیح ثط ذالف
ًتبیح خاللی ( )1385است.

-

هسئَلیي وتبثربًِّب زض ضاستبی استبًساضزسبظی وتبثربًِّب
گطزش هدوَػِ ضا ثْتط ٍ سطیغتط ًوَزُ ٍ ثب افعایص
هٌبثغ ٍ هَاز زضذَاستی وبضثطاى هیعاى سطاًِ اهبًت ٍ ثب
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ذطیس ٍ زستطسپصیطی پبیگبُّبی اعالػبتی هَضز ًیبظ
زاًطگبُّب سطاًِ زستطسی ٍ زاًلَز هحتَای الىتطًٍیىی ضا
ثْجَز ثرطٌس؛
وتبثربًِّبی زاًطگبُّبی سوٌبى ثب ثطلطاضی اضتجبط ثب

-

یىسیگط ٍ ایدبز تفبّنًبهِّبیی زض ضاستبی هطبضوت ٍ
اهبًت ثیي وتبثربًِای السام وٌٌس.
منابع
آذطیه ،س.)1389( .ذالغِ هجبحث ضٍش ّبی تحمیك ٍ آهبض.
تْطاىً :طط وتبثساض.1389 ،

تؼبًٍی ،ش .)1381( .استبًساضزّبی وتبثربًِّبی زاًطگبّی ایطاى.
تْطاى :وتبثربًِ هلی خوَْضی اسالهی ایطاى.
خاللی ،ة .)1385( .ثطضسی ٍضؼیت وتبثربًِّبی زاًطگبُ ضاظی،
ػلَم پعضىی ٍ ،زاًطگبُ آظاز اسالهی وطهبًطبُ ٍ همبیسِ ثب

استبًساضزّبی وتبثربًِّبی زاًطگبّی ایطاى .هغبلؼبت هلی
وتبثساضی ٍ سبظهبًسّی اعالػبت.50-39 ،)3(17 ،
چطوِسْطاثی ،م.؛ اوجطی ،م.؛ افدًیب ،ا .)1389(.استبًساضزّبی عطاحی

زض وتبثربًِّبی هطوعی زاًطگبّی ضْطاغفْبى .هدلِ هغبلؼبت
هلی وتبثساضی ٍ سبظهبًسّی اعالػبت.23-6 ،)3( 22 ،
حبخیْب ،ع .)1388( .ضٍیىطزى ثِ خبیگبُ ٍیژُ وتبثربًِّبى
زاًطگبّى .هبٌّبهِ اعالع یبثى ٍ اعالع ضسبًى.78-59 ،26 ،

اثطاّیوی،ن .)1387( .همبیسِ ًیطٍی اًسبًی ،هدوَػِ ،فضب ٍ ثَزخِ

حطیطی ،ى.؛ هػفب ،ى .)1390( .اضظیبثی ػولىطز وتبثربًِ ّبی ٍاثستِ

وتبثربًِ هطوعی ٍ وتبثربًِّبی زاًطىسُ ای زاًطگبُ ػلَم

ثِ زاًطگبُ آظاز االهی ٍاحس ػلَم تحمیمبت تْطاى ثط اسبس هسل

پعضىی تجطیع ثب استبًساضزّبی وتبثربًِّبی زاًطگبّی ایطاى ٍ

سیطظ .تحمیمبت وتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی زاًطگبُ-116 ،56 ،

استبًساضزّبی اًدوي وتبثربًِّبی زاًطگبّی ٍ پژٍّطی

.132

( .)ACRLپبیبىًبهِ وبضضٌبسی اضضس ،زاًطگبُ ػلَم پعضىی ٍ
ذسهبت ثْساضتی زضهبًی تجطیع.
اثطاّیوی ،ن.؛ حجیجی ،ش.؛ ولجربًی ،ع .)1389( .هدوَػِ ّبی
وتبثربًِّبی زاًطگبُ ػلَم پعضىی تجطیع زض هػبف ثب زٍ
استبًساضز .فػلٌبهِ وتبة.177-164،)83( 3 ،
احوسی ،ى.؛ ضسَلی آظاز ،م.؛ ضضبحسیٌی .)1390 (. ُ ،تؼییي ٍ

حسیٌی ،ع.؛ وَّی ضستوی ،م .)1389( .اضظیبثی هدوَػِ ّبی
وتبثربًِّبی زاًطگبُّبی خبهغ ثب استبًساضزّبی وتبثربًِّبی
زاًطگبّی ایطاى .هغبلؼبت هلی وتبثساضی ٍ سبظهبًسّی اعالػبت،
.59-40 ،)83( 3
حیسضی ،ا .)1383( .وبضآفطیٌی زاًطگبُّب ٍ هَسسبت آهَظش ػبلی.
اعالػبت سیبسی – التػبزی. 191 – 182 ،204 ٍ 203 ،

تططیح ٍضغ هَخَز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْطستبى ذویي اظ

ظاثلی ،ظ.؛ سلیوبىًژاز ،ع.؛ ظاثلی ،ض .)1394( .اضظیبثی ػولىطز

ًظط ضبذع ّبی هَخَز زض استبًساضزّبی وتبثربًِّبی

وتبثربًِّبی زاًطىسُای زاًطگبُ ػلَم پعضىی ضْط وطهبى ثط

زاًطگبّی ایطاى ٍ همبیسِ ٍضغ هَخَز ثب ٍضغ هغلَة.

اسبس هسل اهتیبظی هتَاظىً .ططیِ پژٍّص ّبی سالهت هحَض،

پژٍّص اختوبػی . 76 - 63 ، )4(10،

.59-47 ،1

اسفٌسیبضی ،ع.؛ ثبة الحَایدی ،ف .)1388( .ویفیت سٌدی ػولىطز

ضؼجبًی ،ا.؛ ًظبمآثبزی؛ف.؛ سؼبزت ،ض .)1388( .اضظیبثی هدوَػِ

وتبثربًِّبی زاًطگبّی :ضٍیىطزی هتي پژٍّبًِ .وتبثساضی ٍ

وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط اضان ٍ همبیسِ آى ثباستبًساضزّبی

اعالع ضسبًی.49-78 ،)1(12 ،

وتبثربًِّبی زاًطگبّی ایطاى .تحمیمبت وتبثساضی ٍ اعالعضسبًی

اوجطی ،ع .) 1381 ( .ثطضسی ٍضؼیت وتبثربًِّبی هٌغمِ پٌح ٍ

زاًطگبّی.115-138 ،49 ،

همبیسِ آىّب ثب استبًساضزّبی وتبثربًِّبی زاًطگبّی ایطاى.

شاوط ضْطن ،م.؛ اثبشضی ،ظ .)1391( .اضظیبثی ػولىطز وبًَى پطٍضش

پبیبىًبهِ وبضضٌبسی اضضس ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ػلَم ٍ

فىطی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى زض ایطاى ثب استفبزُ اظ هسل تؼبلی ثٌیبز

تحمیمبت اَّاظ.

ویفیت اضٍپب  ٍ EFQMاضائِ هسل پیطٌْبزی ایدبز وتبثربًِ

ثٌی الجبل ،ى .)1387( .الگَی تَسؼِ وتبثربًِّبی زاًطگبُ آظاز
اسالهی ٍاحس تْطاى ضوبل ثطاسبس استبًساضزّبی وتبثربًِّبی
زاًطگبّی .تحمیمبت وتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی زاًطگبّی،48،
.240-213

100

ثیيالوللی وَزوبى ٍ ًَخَاًبى .تحمیمبت وتبثساضی ٍ اعالع
ضسبًی .149-129 ،59 ،

غطافپَض ،س .)1389( .اضائِ ضبذعّبی اضظیبثی ػولىطز
وتبثربًِّبی ترػػی ایطاى ثب ضٍیىطز وبضت اهتیبظی هتَاظى ٍ
فصلناهه دانش شناسی (علوم کتابذاری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات)

هنیره هورى | داریوش هطلبی | ههردخت وزیرپور کشویری

استفبزُ اظ آى زض اضظیبثی وتبثربًِ هطوعی ضطوت هلی گبظ ایطاى.

هیطغفَضی ،ح.؛ هىی ،ف ،)1386( .اضظیبثی سغح ویفیت ذسهبت

پبیبىًبهِ وبضضٌبسی اضضس ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس ػلَم ٍ

وتبثربًِّبی آهَظضی ثب ضٍیىطز ( LibQUALهَضز:

تحمیمبت تْطاى

وتبثربًِّبی زاًطگبُ یعز) .وتبثساضی ٍ اعالعضسبًی-40 ،37 ،

لبسوی ،ع .)1392( .ضبذع ػولىطز وتبثربًِّب:

BS ISO

 .11620:2008تْطاىًْ :بز وتبثربًِّبی ػوَهی وطَض،
هَسسِ اًتطبضات وتبة ًطط.

.51
ًجیظازُ ویَی ،س.؛ هَهٌی ،ع.؛ هلىی ،ض .)1392( .اضظیبثی ػولىطز
ازاضُ ول اعالعضسبًی وتبثربًِ هلی خوَْضی اسالهی ایطاى

ضبیبى هْط ،ع .) 1377 ( .زایط ُ الوؼبضف تغجیمى ػلَم اختوبػى( .ج

ثطاسبس هسل وبضت اهتیبظی هتَاظى .فػلٌبهِ هغبلؼبت هلی
وتبثساضی ٍ سبظهبًسّی اعالػبت.23-6 ،96 ،

 .)1تْطاى :ویْبى.
عجسی ،ع .)1382( .همبیسِ ٍضؼیت هَخَز وتبثربًِّبی زاًطگبّی

ًػیطى ،م.؛ ػػبضُ ،ف .)1383( .همبیسِ وتبثربًِّبی ٍاحسّبی

ظاّساى ثب استبًساضز وتبثربًِّبی زاًطگبّی ایطاى .هغبلؼبت هلی

زاًطگبّی هٌغمِ ضص زاًطگبُ آظاز اسالهی ثب استبًساضزّبی

وتبثساضی ٍ سبظهبًسّی اعالػبت.58-52 ،)2 (14 ،

وتبثربًِّبی زاًطگبّی ایطاى .تحمیمبت وتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی

ػػبضُ ،ف.؛ ًػیطى ،م .)1383( .همبیسِ وتبثربًِّبی ٍاحسّبی

زاًطگبّیۀ.98-77 ،42،

زاًطگبّی هٌغمِ ضص زاًطگبُ آظاز اسالهی ثب استبًساضزّبی

وتبثربًِّبی زاًطگبّی ایطاى .تحمیمبت وتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی
زاًطگبّی.98-77 ،42 ،
ػغبیی ،ا .) 1381 ( .اضظیبثی ًیطٍی اًسبًی وتبثربًِّبی زاًطگبّی
ضْط تْطاى ثطاسبس پیصًَیس استبًساضز وتبثربًِّبی زاًطگبّی
ایطاى .تحمیمبت اعالع ضسبًی ٍ وتبثربًِ ّبی ػوَهی،47 ٍ46 ،
.64-59
فطزاغفْبًی،

ف،.

هیطحسیٌی،

ظ .)1391( .تحلیل ٍضؼیت

وتبثربًِّبی زاًطگبُ ػلَم پعضىی تْطاى ثب استفبزُ اظ

استبًساضزّبی وتبثربًِ ّبی زاًطگبّی ایطاىً .ظبم ّب ٍ ذسهبت
اعالػبتی .68 - 55 ،) 1 ( 2،
فطج پْلَ ،ع.؛ آذطیه،س .)1389( .سٌدص ویفیت ػولىطز
وتبثربًِ ّبی زاًطگبّی ضْیس چوطاى اَّاظ ثب استفبزُ اظ هسل
 . EFQMوتبثساضی ٍ اعالعضسبًی.48-31 ،48 ،
هسؼَزی ،ف .)1393( .وبضثطز ضبذعّبی ػولىطز وتبثربًِ ثط

اسبس استبًساضز ایعٍ ً .11620مس وتبة اعالعضسبًی ٍ

Ashoor, M. S. J. (2003). University libraries in
Saudi Arabia: its present and future (in Arabic).
Riyadh: Mars Publishing House.
Bellini, P. (2004). The trial application of the IS0
11620: library performance indicators at the
Library of the University of Trento, Italy, Fifth
Northumbria, 48-57.
Khan, B. & Tripathi, T. (2014). Performance Audit
of Some Selected University Libraries in West
Bengal: A Framework for Evaluation. Asian
Journal of Multi disciplinary Studies, 7(2),
116-130.
Kyrillidou, M. and Persson, A.C(2008). The new
user in Sweden:A LibQual study at lund
university. Library Performance Measurement
and Metrics. 7(1), 45-53.
Ogundip, e. (1982). Personal standards for
university libraries, Library Science, 9, 20- 29
Thompson,B.; Kyrillidou, M. C.(2007). Library
user service disires: A LibQual+ Study. The
Library Quartery. 1(78).

اضتجبعبت.20-13 ،2ٍ1 ،

هَهٌی ،م .)1388( .همبیسِ وتبثربًِّبی زاًطگبّی ضْط سوٌبى ثب
استبًساضزّبی وتبثربًِّبی زاًطگبّی ایطاى .پبیبىًبهِ وبضضٌبسی
اضضس ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس تْطاى ضوبل.
هٌػَضی ،ح.؛ ًدبتی آخی ثیطِ ،م .)1388( .اخطا ٍ پیبزُ سبظی هسل
sears:اثعاضی ًَیي خْت اضظیبثی ػولىطز وتبثربًِّبی
زاًطگبّی .وتبثساضی ٍ اعالع ضسبًی.264-233 ،47 ،

دانشگاه آزاد اسالهی واحذ تهراى شوال ،سال دهن ،شواره  ،46بهار 2416

101

