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 -1واسؿٌاػی اسؿذ هذیشیت دٍلتی گشایؾ هذیشیت تحَل داًـگاُ آصاداػالهی ٍاحذ لضٍیي

چکیدٌ
دس ایي همالِ تِ تشسػی پیـایٌذّای تاحیش هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه تاا سّثاشی داًاؾ
پشداختِ ؿذُ اػت .تا تَجِ تِ ایٌىِ ّذف ایي پظٍّؾ پیـایٌذّای تاحیش هاذیشیت هٌااتع اًؼااًی
الىتشًٍیه تا سّثشی داًؾ هیتاؿذ ،اص سٍؽ ّوثؼتگی اػتفادُ ؿذُ اػت .ایاي تحمیاك اص ً اش
ّذف جضء تحمیمات واستشدی اػت وِ تاِ ؿایَُ ی هیاذاًی ٍ هٌال اات وتاتخاًاِ ای تاِ جواع
آٍسی دادُّا پشداختِ اػت.ایي پظٍّؾ یه تحمیك تَكیفی اص ًَع ّوثؼتگی هیتاؿذ .جاه اِ
آهاسی ً 489فش دس ً ش گشفتِ ؿذُ اػت .تشای ًوًَِگیشی اص سٍؽ ًوًَِگیشی تلادفی اػتفادُ
گشدیذ .جْت ت ییي حجن ًوًَِ ًوًَِ ول تا اػتفادُ اص فشهاَل واَوشاى دس ػاٌ خٌاای پاٌ
دسكذ ت ییي ؿذ .ت ذاد ًوًَِ ً 215فش تذػت آهاذ.دس ایاي پاظٍّؾ ،اتاضاس جواعآٍسی دادُّاا
پشػـٌاهِ هیتاؿذ .جْت ت ییي ّوثؼتگی اص آصهَىّای ّوثؼاتگی وٌاذال ٍ اػامیشهي اػاتفادُ
ؿذُ اػتّ .وچٌیي اص آصهَى وَلوَگاَسٍف -اػاویشًَف تاشای ت یایي ًشهاال تاَدى آصهًَْاا
اػتفادُ ؿذُ اػت .ولیِ تحلیلّای آهاسی تَػیلِ ًشمافاضاس وااهمیَتشی spssاًجاام ؿاذُ اػات.
ًتای ًـاى داد وِ تیي ػثه سّثشی داًـی ،یادگیشیٍ ،جَ حوایتی یادگیشی ٍ تیي حوایات اص
* ًَیؼٌذُ هؼؤٍل

nad1398dar@gmail.com

 / 242فللٌاهِ علوی-پظٍّـی علَم اجتواعی ،ػال دّن ،ؿواسُ دٍم ،پیاپی ( ،)33تاتؼتاى 1395

فشآیٌذّای یادگیشی فشدی ٍ گشٍّی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌاتع اًؼاًی استثااى
ه ٌاداسی ٍجَد داسد.
ياشٌَبی کلیدی :هذیشیت هٌاتع اًؼاًی ،الىتشًٍیه ،سّثشی داًؾ ،یادگیشی
مقدمٍ
تا تَجِ تِ اّویت سٍص افاضٍى سلاتات دس تایي ػااصهاىّاا ،آًْاا دس پای ساُّاایی تاشای اسا اِ
خذهات تْتش ٍ واّؾ تاس اداسی ّؼتٌذ ٍ ؿشوتّای ایشاًی ًیاض اص ایاي لاعاذُ هؼاتخٌی ًیؼاتٌذ.
اػتفادُ اص ػیؼتنّای هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه دس ؿشوتّای ایشاًای ،تاَیظُ دس ػاٌ
ؿْش تْشاى تِ ؿىل سٍص افضًٍی دس حال افضایؾ اػت .یىی اص ایي ؿاشوتّاا واِ ػیؼاتنّاای
هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه سا دس ایشاى تاِ فاشٍؽ سػااًذُ ٍ پـاتیثاًی هایوٌٌاذ ،ؿاشوت
ّوىاساى ػیؼتن (تضسگتشیي ؿشوت ًشم افضاسی ایشاى ) هیتاؿذ .ت وی اص ایي ؿشوتّاایی واِ
ایي ػیؼتنّا سا اص ّوىاساى ػیؼتن خشیذاسی وشدُاًذٌَّ ،ص هـىالتی سا دس ایاي حاَصُ تجشتاِ
هیوٌٌذ ٍ ًتای حاكلِ اص هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه ّویـِ تشای ایي ؿشوتّا تِ ّوااى
اًذاصُ وِ هخثت فشم هیؿَدً ،ویتاؿذ ٍ یا ت وی هَالع تِ ووتش اص آًچاِ هاَسد ً اش ػااصهاى
تَدُ اػت ًایل آهذُاًذ .ؿشوتّایی وِ دس ػٌ ؿْش تْشاى ،ػیؼتنّای هذیشیت هٌاتع اًؼاًی
سا اص ؿشوت ّوىاساى ػیؼتن خشیذاسی هیوٌٌذ تا پی تشدى تِ سهاض هَفمیات ایاي ػیؼاتنّاا دس
ػاصهاى خَد هیتَاًٌذ تش هـىالت ایي حَصُ غلثاِ واشدُ ٍ حاذاوخش تْاشُ سا اص آًْاا تثشًاذ .دس
ّویي ساػتا هیتَاى اؿاسُ وشد تِ ًمؾ هذیشیت داًؾ ٍ سّثاشی داًؾ،داًاؾ اص هلاذس داًؼاتي
تِ ه ٌای داًٌذگی ،داًایی ٍ علن ٍ فول اػت .هخلًَی اص تجاسب ،وویتْا ٍ اًالعات تافتاسی
هٌ ن اػت وِ لالثی تشای اسصیاتی ٍ یىماسچِ وشدى ٍ ّواٌّگؼاصی تجاسب ٍ اًالعات ایجااد
هیوٌاذ .داًاؾ یاه ادسان ٍ فْان اػات واِ اص ًشیاك تجشتاِ ،اػاتذلل ،دسن هؼاتمین ٍ
یادگیشی حاكل هیؿَد(تشصیي پَس ،1393،ف  ٍ )118تا ٍیظگایّاای تاذیع ٍ پَیاای خاَد،
اهىاى پاػخگَیی تِ ٍیظگیّای هحایيّاای جذیاذ سا فاشاّن هایػااصد .داًاؾ داسایای غیاش
هلوَع اػت وِ دس التلاد جذیذ اص داسایی ػاٌتی هْوتاش اػات .داًاؾ ،تاِ عٌاَاى تشویثای اص
اًالعات تِ ّوشاُ تجشتِ ،هفَْم ،تفؼیش ٍ تاصتاب ت شیف ؿذُ اػت (فاین آتاادی ،1390 ،ف
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 .)6اهشٍصُ ػاصهاىّا تِ دلیل هاّیت علشی وِ دس آى تِ ػش هیثشًذ تفاٍتّای تؼیاس صیاادی تاا
ػاصهاىّای گزؿتِ داسًذٍ .یظگی تشجؼتِ ػاصهاىّاای لاشى تیؼات ٍ یىان هؼاتَلیت پازیشی،
خَدگشداًی ،خٌش پزیشی ٍ ًاپایذاسی اػت .ؿایذ هحیي آیٌذُ هحیي آساهی ًثاؿاذ اهاا هحایي
تؼیاس اًؼاًی اػت .عولىشد ػاصهاًی ًِ تٌْا ًیاصهٌذ تْاشُ تاشداسی اص داًاؾ هَجاَد اػات تلىاِ
ًیاصهٌذ وـف حَصُّای جذیذ داًؾ تشای خلك فشكتْای جذیذ دس ػاصهاى هیتاؿذ.
هذیشیت داًؾ ،هذیشیتی اػت آگاّاًِ ٍ ف اال دس ایجااد ،اًتـااس ٍ اػاتفادُ اص داًاؾ تاشای
سػیذى تِ اّذاف اػتشاتظیه .ؿشوتّا ٍ ػاصهاىّایی واِ اهاشٍصُ اص تشتاشی داًاؾ تاِ عٌاَاى
یه هضیت سلاتتی تْشُ هٌذ اًذ ،هوىي اػت دس آیٌذُ سلثایی پیذا وٌٌذ چشا وِ ایي سلثاا هوىاي
اػت لادس تِ فشاگیشی داًؾ دس حَصُّای هـاتِ تاؿٌذ .تاشای پیاادُ ػااصی كاحی فشایٌاذّاای
هذیشیت داًؾ ٍ جلَگیشی اص تِ ّذس سفتي ّضیٌِّا ،تایذ ًگاّی هخثت تِ ایي همَلِ داؿات ٍ دس
وٌاس ؿٌاخت دسػت ٍ تشًاهِ سیضی جاهع ،تا اػاتفادُ اص تجااسب دیگاش ػااصهاى ّات تاِ ًتاای
هٌلَتی دػت یافت( .اخَاى ،1391 ،ف ً .)6ش تِ ایٌىِ سّثشی داًؾ هذاس تش تَلیذ ،وااستشد ٍ
تؼْین یادگیشی ٍ داًؾ ٍ اًذیـِ دس ػاصهاى تاویذ داسد ،اخیشا تیاى ًماؾ سّثاشی دس هاذیشیت
داًؾ ؿشٍع ؿذُ اػت .سّثشی داًؾ حاوی اص تغییش چـوگیش چالؾّای فشا سٍی هذیشاى ًای
ػالّا ی اخیش اػت .اهشٍصُ واهالً هحتول اػت وِ ّای عااهلی تاِ اًاذاصُ اسصؽ آفشیٌای ًوای
تَاًذ هٌـأ تغییشات ٍ تحَلت تٌیادیي دس یه ػاصهاى گشددّ( .واى).
بیبن مسئلٍ
یىی اص اتضاسّای هْن دس ً ام هذیشیت هٌاتع اًؼاًی ،تَیظُ دس ػاصهأىّای تاضسي" ػیؼاتن
اًالعات هاذیشیت هٌااتع اًؼااًی "اػات .ایاي ػیؼاتن اًالعااتی لاادس اػات تاا تاا اػاتفادُ اص
پایگاّْای دادُ دس ساتٌِ تا ًیشٍی اًؼاًی ػاصهاى ،اًالعات هَسد ًیاص سا تاشای تلاوین گیاشی
هاذیشاى هیااًی ٍ هاذیشاى اسؿاذ ػااصهاى دس ساتٌاِ تاا هاذیشیت هٌااتع اًؼااًی ػااصهاى فاشاّن
ػااصد(ًشلی ٍ اػاواعیلی.)45 :1396،دس ًگااّی ػیؼاتوی های تاَاى گفات واِ ایاي ػیؼاتن
اًالعاتی ،هی تَاًذ تِ عٌَاى" صیش ػیؼتن" دس ػیؼتن اًالعات هذیشیت ػاصهاى هٌشح تاؿذ ٍ
خَد ًیض تِ عٌَاى یاه ػیؼاتن ،ؿااهل دسًٍاذادّایی اص دادُّاای هاشتثي تاا ًیاشٍی اًؼااًی ٍ
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تشًٍذادّایی اػت وِ جْت تشًاهِ سیضیّای لصم دس ػٌَح هختلف هاذیشیت ػااصهاى هاَسد
اػتفادُ لشاس هی گیشد(علَیّ.)36: 1394 ،ش چٌذ دس ػٌ جْاًی تحمیمات هتٌَعی دس ساتٌِ تا
هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه ٍ ؿاخلِّای ولیذی آى اًجام ؿذُ اػات ،اهاا دس وـاَس هاا
هٌال ات تؼیاس ًاچیضی دس ای ي ساتٌِ كاَست گشفتاِ اػات ٍ ًیااص جاه اِ علوای ٍ حشفاِ ای سا
تشآٍسدُ ًویػاصد.اص آًجا وِ هثحج هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه تا ؿشایي ؿاشوت پیاادُ-
وٌٌذُ ٍ وااستشاى (واسهٌاذاى) استثااى داسد ،لصم اػات واِ تحمیماات هاشتثي تاا ایاي هفْاَم ٍ
تخلَف ؿاخلِّای هَفمیت آى دس ػٌ داخلی ٍ تش ػاصهاًْای ایشاًی تَػا ِ یاتاذ.تا تَجاِ
تِ ایٌىِ هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه هٌجش تِ ت ْذ ،ؿایؼتگی ،تٌاػة ٍ احش تخـای ّضیٌاِ(
س ل )2013 1،هیؿَد اها تایذ تَجِ داؿت وِ ایي خشٍجیّا هٌَى تِ اجشای هَفمیات آهیاض آى
دس ػاصهاى هیتاؿذ ٍ ًیاصهٌذ ایي اػت واِ عَاهال ولیاذی دس ً اش گشفتاِ ؿاَد ٍ دس كاَست
داؿتي ؿشایي لصم ،تلوین تِ پیادُػاصی هاذیشیت هٌااتع اًؼااًی الىتشًٍیاه گشفتاِ ؿاَد.عذم
هَفمیت ت وی اص ػاصهاًْای ایشاًی دس پیادُػاصی ٍ اجشای ػیؼتنّاای هاذیشیت هٌااتع اًؼااًی
الىتشًٍیه تا تَجِ تِ هٌالة ٍ اّویت روش ؿذُ هثحاج هاذیشیت هٌااتع اًؼااًی الىتشًٍیاه ٍ
ٍسٍد ًمؾ سّثشی دس ایي اهش دس پضٍّؾ حاهش تِ تشسػی ٍ هٌال ِ پیـایٌذّای تااحیش هاذیشیت
هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه تا سّثشی داًؾ پشداختِ هیـَد.
ادبیبت پصيَص
ػثه سّثشی داًـی
اكٌالح سّثشی اتتذا تِ ٍػیلِ « ٌّشی فایَل » 2تحت عٌَاى جْت دّی یاا دػاتَس دّای تاِ
عٌَاى یىی اص ٍظایف پٌ گاًِ هذیشیت هٌشح ؿذ ،ػمغ ٍاطُ ّذایت تِ عٌَاى ه اادل فاسػای
ایي عثاست ٍاسد هتَى هذیشیتی گشدیذ ٍ اهشٍصُ اص ٍاطُ سّثشی تِ جای ّاذایت ٍ جْات دّای
اػتفادُ هیوٌٌذ (تشٍهٌذ ٍ ػىاػی.)24 :1397 ،

1 Ruel
2 Henry Fayol

پیـایٌذّای تاحیش هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه تا سّثشی داًؾ 245 /

سّثشی پذیذُ ای پیچیذُ اػت ٍ ؿاهل سّثش ٍ خلَكیات ٍی ،پیشٍاى ٍ ٍیظگیّاای آًااى
ٍ ؿااشایي ٍ هَل یاات هاایتاؿااذ .ت واای اص پظٍّـااگشاى سّثااشی ،سٍی ؿخلاایت ،خلَكاایات
فیضیىی ٍ یا سفتاسّای سّثشی توشوض داسًذ ،تشخی سٍی سٍاتاي سّثاش ٍ پیاشٍاى ٍ ت اذادی ّان
سٍی ایٌىِ چگًَِ جٌثِّای هختلف یه هَل یت تش سفتاس سّثشاى تاحیش هیگزاسد ،تَجاِ داسًاذ
(تشٍهٌذ ٍ ػىاػی.)6 :1397 ،
هفَْم سّثشی اص ات اد هختلفی هَسد تحج ٍ تشسػای لاشاس گشفتاِ اػات تاذیي كاَست واِ
گشٍّی سّثشی سا تخـی اص ٍظایف هذیشیت هیداًٌذ ٍ گشٍّی دیگش ه تمذًذ سّثشی ًؼثت تِ
هذیشیت هفَْم ٍػی تشی داسد ٍ عثاست اػت اص تَاًایی تشغیاة دیگاشاى تاِ وَؿاؾ هـاتالاًِ
جْت ّذفّای ه یي .پغ سّثشی ف الیتی اػت واِ هاشدم سا تاشای تاالؽ هـاتالاًِ دس جْات
وؼة اّذاف گشٍّی تحت تاحیش لشاس هیدّذ ٍ تشخی ًیاض تاِ تحات تااحیش لاشاس دادى دیگاشاى
جْت وؼة ّذف هـتشن سّثشی هیگَیٌذ(هیش ػماػی.)331:1392،
پیشیىٍ پصيَص
تحمیمی تا عٌَاى " اسا ِ هذلی تشای تَػ ِ هذیشیت الىتشًٍیه هٌاتع اًؼااًی دس ػااصهاًْای
دٍلتی ایشاى " تَػي دوتش هحوذ هَػی خاًی ٍ دیگشاى دس ػال  1395اًجاام ؿاذُ اػات .ایاي
پظٍّؾ تا ّذف ؿٌاػایی هذلی تشای تَػ ِ هذیشیت الىتشًٍیاه هٌااتع اًؼااًی دس ػااصهاًْای
دٍلتی ایشاى ًشاحی ٍ اجشا ؿذُ اػت .تذیي هٌ َس دس ایي تحمیك تا تشسػی پیـیٌِ ٍ هلااحثِ تاا
افشاد هتخلق ٍ خثشُ ،هذل اٍلیِ تَػ ِ هذیشیت الىتشًٍیه هٌاتع اًؼاًی ًشاحای ٍ تاش اػااع
آى  6فشهیِ ت شیف ٍ تشای آصهَى آًْا پشػـٌاهِای ًشاحی ٍ دس اختیاس جاه اِ آهااسی تحمیاك
لشاس دادُ ؿذً .تای ًـاًذٌّذُ آًؼ ت واِ تاشای تَػا ِ هاذیشیت الىتشًٍیاه هٌااتع اًؼااًی دس
ػاصهاًْای دٍلتی لصم اػت اتتذا عَاهل هحیٌی ٍ ػاصهاًی تشسػی ؿذُ ٍ تش اػاع آى ساّثاشی
فٌاٍسی اًالعات ٍ استثاًات هٌاتع اًؼاًی ػاصهاى تذٍیي ٍ تاش اػااع آى هاذیشیت الىتشًٍیاه
هٌاتع اًؼاًی ؿىلدّی ؿَد.
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تحمیمی تا عٌَاى " ستثِتٌذی عَاهل هَحش تش اجشای هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه جْات
دػتیاتی تِ والع جْاًی " تَػي حؼي فاسػیجاًی ٍهحؼي عااسف ًاظاد دس ػاال  1396اًجاام
ؿذُ اػت .دس ایي پظٍّؾ تِ تشسػی تشخی اص عَاهال هاَحش دس اجاشای هاذیشیت هٌااتع اًؼااًی
الىتشًٍیه پشداخت ؿذُ اػت .ایي عَاهل ؿاهل عَاهل واسی ،عَاهل فشدی ،عَاهل هحیٌای،
عَاهل ػاصهاًی ٍ ًَعآٍسی هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه ّؼتٌذ .تشای ؿٌاػایی ٍ ستثِتٌذی
عَاهل هَحش تش اجشای هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه تا اػاتفادُ اص سٍیىاشد  AHPاص ً اشات
ً 25فش اص هذیشاى عالی ٍ هٌاتع اًؼاًی ػاصهاًْای آب ٍ تشق دس ؿْشػتاى خشمآتاد اػتفادُ ؿاذُ
اػت .تا تَجِ تِ اًالعات تذػت آهذُ عَاهل واسی ،عَاهل ػاصهاًی ،عَاهل هحیٌای ،عَاهال
فشدی ٍ ًَع آٍسی هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه تِ تشتیاة داسای تیـاتشیي تااحیش تاش اجاشای
هذیشیت هٌاتع اًؼاًی الىتشًٍیه تَدُاًذ.
ريش پصيَص:
تا تَجِ تِ ایٌىِ ّذف ایي پظٍّؾ پیـایٌذّای تاحیش هاذیشیت هٌااتع اًؼااًی الىتشًٍیاه تاا
سّثشی داًؾ هیتاؿذ ،اص سٍؽ ّوثؼتگی اػتفادُ ؿذُ اػات .ایاي تحمیاك اص ً اش ّاذف جاضء
تحمیمات واستشدی اػت وِ تِ ؿیَُ ی هیذاًی ٍ هٌال ات وتاتخاًاِ ای تاِ جواع آٍسی دادُّاا
پشداختِ اػت.ایي پظٍّؾ یه تحمیك تَكیفی اص ًَع ّوثؼتگی هیتاؿاذ .جاه اِ آهااسی 489
ًفش دس ً ش گشفتِ ؿذُ اػت .تشای ًوًَِگیشی اص سٍؽ ًوًَاِگیاشی تلاادفی اػاتفادُ گشدیاذ.
جْت ت ییي حجن ًوًَِ ًوًَِ ول تا اػتفادُ اص فشهاَل واَوشاى دس ػاٌ خٌاای پاٌ دسكاذ
ت ییي ؿذ .ت ذاد ًوًَِ ً 215فش تذػت آهذ.
دس ایي پظٍّؾ ،اتاضاس جواعآٍسی دادُّاا پشػـاٌاهِ هایتاؿاذ .جْات ت یایي ّوثؼاتگی اص
آصهَىّای ّوثؼتگی وٌذال ٍ اػمیشهي اػتفادُ ؿذُ اػتّ .وچٌیي اص آصهَى وَلوَگاَسٍف-
اػویشًَف تشای ت ییي ًشهال تَدى آصهًَْا اػتفادُ ؿذُ اػت .ولیِ تحلیالّاای آهااسی تَػایلِ
ًشمافضاس واهمیَتشی spssاًجام ؿذُ اػت.
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یبفتٍَبی پصيَص
تشسػی فشهیِّای تحمیك
جديل  -1آزمًن کلمًگريف  -اسمیروف برای بررسی فرض ورمبل بًدن متغیرَبی
تحقیق
تِ واسگیشی ػیؼتنّای
اًالعات هٌاتع اًؼاًی

ػثه سّثشی داًـی

آصهَى ولوَگشٍف اػویشًف

1/853

1/209

ه ٌی داسی

0/002

0/108

ت ذاد

120

120

فشم ًشهال

فشم ًشهال تشلشاس ًیؼت

فشم ًشهال تشلشاس اػت

فشهیِّای اكلی تحمیك
تیي ػثه سّثشی داًـی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی ساتٌاِ ٍجاَد
داسد.
تجضیِ ٍ تحلیل دادُّا ًـاى هیدّذ وِ هشایة ّوثؼتگی آصهَى وٌذال ٍ اػمیشهي تایي دٍ
هتغیش ػثه سّثشی داًـی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی تاِ تشتیاة تشاتاش
 ٍ 0/418 ٍ 0/310تا ( -pه ٌای داسی) هماذاسّاای تاِ دػات آهاذُ ووتاش اص  0/001اػات واِ
وَچىتش اص ػٌ ه ٌی داسیّ α;0/05ؼتٌذ ،لازا دس ایاي ػاٌ فاشم  H 0ی ٌای عاذم ٍجاَد
ساتٌِ سد هیؿَد ٍ دس ًتیجِ تیي ػثه سّثشی داًـی تاا هیاضاى تاِ وااسگیشی ػیؼاتن اًالعاات
هٌاتع اًؼاًی ساتٌِ ه ٌای داسی ٍجاَد داسد .ایاي هٌلاة تاا تَجاِ تاِ ًحاَُ پشاوٌاذگی ًمااى ٍ
ّوچٌیي خي تشاصؽ ؿذُ دس ًوَداس هَسد تأییذ اػت .دس هوي هخثت تَدى هاشایة ّوثؼاتگی
ٍ ؿیة خي تشاصؽ ؿذُ ًـاى اص ساتٌِ هؼتمین تیي ایي دٍ هتغیش اػاتّ .وچٌایي هاشیة ت یایي
تیي دٍ هتغیش تشاتش  ) R 2 =0/18( 0/18اػت یا تاِ عثااستی  18/0دسكاذ تغییاشات تایي دٍ هتغیاش
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هـتشن اػت ( 18/0دسكذ تغییشات هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌاتع اًؼاًی تاِ ٍػایلِ
ػثه سّثشی داًـی تَجیِ هیؿَد).
جديل  -2آمبرٌَبی آزمًن َمبستگی کىدال ي اسپیرمه مربًط بٍ رابغٍ بیه سبک
رَبری داوشی بب میسان بٍ کبرگیری سیستم اعالعبت مىببع اوسبوی در سبزمبن
ػثه سّثشی داًـی

هتغیش
آصهَى

وٌذال

تِ

هشیة

ه ٌی

واسگیشی

ّوثؼتگی

داسی

اػمیشهي
ت ذاد

هشیة

ه ٌی

ّوثؼتگی

داسی

ت ذاد

ٍجَد

ًَع

هشیة

ساتٌِ

ساتٌِ

ت ییي

ػیؼتن
اًالعات

0/310

0/000

120

0/418

0/000

120

داسد

هؼتمین

0/18

هٌاتع اًؼاًی

تَجِ :تا تَجِ تِ ًحَُ پشاوٌذگی ًماى دس ًوَداس پشاوٌؾ ّواى ًَس وِ هـاّذُ هایؿاَد
تا تال سفتي ًوشات ػثه سّثشی داًـیً ،واشات تاِ وااسگیشی ػیؼاتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی
افضایؾ پیذا هیوٌذ وِ ًـاى اص ٍجَد ساتٌِ هؼتمین تیي ایي دٍ هتغیش اػت.

ومًدار  -1ومًدار پراکىص بیه سبک رَبری داوشی بب میسان بٍ کبرگیری سیستم
اعالعبت مىببع اوسبوی
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فشهیِّای فشعی تحمیك
تیي گشایؾ یادگیشی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌااتع اًؼااًی دس ػااصهاى هاَسد
هٌال ِ ساتٌِ ٍجَد داسد.
تجضیِ ٍ تحلیل دادُّا ًـاى هیدّذ وِ هشایة ّوثؼتگی آصهَى وٌذال ٍ اػمیشهي تایي دٍ
هتغیش گشایؾ یادگیشی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼاتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی دس ػااصهاى هاَسد
هٌال ِ تِ تشتیة تشاتش  ٍ 0/360 ٍ 0/260تا  ( -pه ٌی داسی ) همذاسّای تِ دػت آهذُ ووتاش اص
 0/001اػت وِ وَچىتش اص ػٌ ه ٌی داسیّ α;0/05ؼتٌذ ،لزا دس ایي ػٌ فشم  H 0ی ٌای
عذم ٍجَد ساتٌِ سد هیؿَد ٍ دس ًتیجِ تیي گاشایؾ یاادگیشی تاا هیاضاى تاِ وااسگیشی ػیؼاتن
اًالعات هٌاتع اًؼاًی دس ػاصهاى هَسد هٌال ِ ساتٌِ ه ٌی داسی ٍجَد داسد .ایي هٌلة تا تَجاِ
تِ ًحَُ پشاوٌذگی ًماى ٍ ّوچٌیي خي تاشاصؽ ؿاذُ دس ًواَداس هاَسد تأییاذ اػات .دس هاوي
هخثت تَدى هشایة ّوثؼتگی ٍ ؿیة خي تشاصؽ ؿذُ ًـاى اص ساتٌِ هؼتمین تیي ایاي دٍ هتغیاش
اػتّ .وچٌیي هشیة ت ییي تیي دٍ هتغیاش تشاتاش  ) R 2 =0/15( 0/15اػات یاا تاِ عثااستی 15/0
دسكذ تغییشات تیي دٍ هتغیش هـتشن اػت ( 15/0دسكذ تغییاشات هیاضاى تاِ وااسگیشی ػیؼاتن
اًالعات هٌاتع اًؼاًی تِ ٍػیلِ گشایؾ یادگیشی تَجیِ هیؿَد).
جديل -3آمبرٌَبی آزمًن َمبستگی کىدال ي اسپیرمه مربًط بٍ رابغٍ بیه گرایص
یبدگیری بب میسان بٍ کبرگیری سیستم اعالعبت مىببع اوسبوی
گشایؾ یادگیشی

هتغیش
آصهَى

وٌذال

تِ

هشیة

ه ٌی

واسگیشی

ّوثؼتگی

داسی

اػمیشهي
ت ذاد

هشیة

ه ٌی

ّوثؼتگی

داسی

ت ذاد

ٍجَد

ًَع

هشیة

ساتٌِ

ساتٌِ

ت ییي

ػیؼتن
اًالعات
هٌاتع
اًؼاًی

0/260

0/000

120

0/360

0/000

120

داسد

هؼتمین

0/15
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تَجِ :تا تَجِ تِ ًحَُ پشاوٌذگی ًماى دس ًوَداس پشاوٌؾ ّواى ًَس وِ هـاّذُ هایؿاَد
تا تال سفتي ًوشات گشایؾ یادگیشیً ،وشات تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌاتع اًؼاًی افاضایؾ
پیذا هیوٌذ وِ ًـاى اص ٍجَد ساتٌِ هؼتمین تیي ایي دٍ هتغیش اػت.

ومًدار  -2ومًدار پراکىص بیه گرایص یبدگیری بب میسان بٍ کبرگیری سیستم اعالعبت
مىببع اوسبوی در سبزمبن مًردمغبلعٍ

تیي جَ حوایتی یادگیشی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌااتع اًؼااًی ساتٌاِ ٍجاَد
داسد.
تجضیِ ٍ تحلیل دادُّا ًـاى هیدّذ وِ هشایة ّوثؼتگی آصهَى وٌذال ٍ اػمیشهي تایي دٍ
هتغیش جَ حوایتی یادگیشی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌاتع اًؼاًی دس ػااصهاى هاَسد
هٌال ِ تِ تشتیة تشاتاش  ٍ 0/158 ٍ 0/119تاا  -pهماذاس (ه ٌای داسی) تاِ تشتیاة تشاتاش ٍ 0/069
 ٍ 0/084تضسگتش اص ػٌ ه ٌی داسیّ α;0/05ؼتٌذ ،لازا دس ایاي ػاٌ فاشم  H 0ی ٌای عاذم
ٍجَد ساتٌِ سد ًویؿَد ٍ دس ًتیجِ تیي جَ حواایتی یاادگیشی تاا هیاضاى تاِ وااسگیشی ػیؼاتن
اًالعات هٌاتع اًؼاًی دس ػاصهاى هَسد هٌال ِ ساتٌِ ه ٌی داسی ٍجَد ًذاسد ایي هٌلة تا تَجاِ
تِ ًحَُ پشاوٌذگی ًماى ٍ ّوچٌیي خي تشاصؽ ؿذُ دس ًوَداسهَسد تأییذ اػت.
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جديل -4آمبرٌَبی آزمًن َمبستگی کىدال ي اسپیرمه مربًط بٍ رابغٍ بیه جً
حمبیتی یبدگیری بب میسان بٍ کبرگیری سیستم اعالعبت مىببع اوسبوی
جَ حوایتی یادگیشی

هتغیش
آصهَى

وٌذال

تِ

هشیة

ه ٌی

واسگیشی

ّوثؼتگی

داسی

اػمیشهي
ت ذاد

هشیة

ه ٌی

ّوثؼتگی

داسی

ت ذاد

ٍجَد

ًَع

هشیة

ساتٌِ

ساتٌِ

ت ییي

ػیؼتن
اًالعات

0/119

0/069

120

0/158

0/084

120

ًذاسد

-

0/49

هٌاتع اًؼاًی

تَجِ :تا تَجِ تِ ًحَُ پشاوٌذگی ًماى دس ًوَداس پشاوٌؾ ّواى ًَس وِ هـاّذُ هایؿاَد
تا تال سفتي ًوشات جَ حوایتی یادگیشیً ،وشات تاِ وااسگیشی ػیؼاتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی
تغییش چٌذاًی پیذا ًویوٌذ وِ ًـاى اص عذم ٍجَد ساتٌِ تیي ایي دٍ هتغیش اػت.

ومًدار  -3ومًدار پراکىص بیه جً حمبیتی یبدگیری بب میسان بٍ کبرگیری سیستم
اعالعبت مىببع اوسبوی

تیي حوایت اص فشآیٌذّای یادگیشی فشدی ٍ گشٍّی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼاتن اًالعاات
هٌاتع اًؼاًی ساتٌِ ٍجَد داسد.
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تجضیِ ٍ تحلیل دادُّا ًـاى هیدّذ وِ هشایة ّوثؼتگی آصهَى وٌذال ٍ اػمیشهي تایي دٍ
هتغیش حوایت اص فشآیٌذّای یادگیشی فشدی ٍ گشٍّی تا هیضاى تاِ وااسگیشی ػیؼاتن اًالعاات
هٌاتع اًؼاًی دس ػاصهاى هَسد هٌال اِ تاِ تشتیاة تشاتاش  ٍ 0/378 ٍ 0/7860تاا ( -pه ٌای داسی)
همذاسّای تِ دػت آهاذُ ووتاش اص  0/001اػات واِ ٍ واَچىتش اص ػاٌ ه ٌای داسیα;0/05

ّؼتٌذ ،لزا دس ایي ػٌ فشم  H 0ی ٌی عذم ٍجَد ساتٌِ سد هیؿَد ٍ دس ًتیجِ تیي حوایت اص
فشآیٌذّای یادگیشی فشدی ٍ گشٍّی تا هیضاى تِ وااسگیشی ػیؼاتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی دس
ػاصهاى هَسد هٌال ِ ساتٌِ ه ٌی داسی ٍجَد داسد .ایي هٌلة تا تَجِ تِ ًحَُ پشاوٌاذگی ًمااى
ٍ ّوچٌاایي خااي تااشاصؽ ؿااذُ دس ًوااَداس هااَسد تأییااذ اػاات .دس هااوي هخثات تااَدى هااشایة
ّوثؼتگی ٍ ؿیة خي تشاصؽ ؿذُ ًـااى اص ساتٌاِ هؼاتمین تایي ایاي دٍ هتغیاش اػاتّ .وچٌایي
هشیة ت ییي تیي دٍ هتغیش تشاتش  ) R 2 =0/147( 0/147اػت یا تِ عثاستی  14/7دسكذ تغییاشات
تیي دٍ هتغیش هـتشن اػت ( 14/7دسكذ تغییشات هیاضاى تاِ وااسگیشی ػیؼاتن اًالعاات هٌااتع
اًؼاًی تِ ٍػیلِ حوایت اص فشآیٌذّای یادگیشی فشدی ٍ گشٍّی تَجیِ هیؿَد).
جديل -5آمبرٌَبی آزمًن َمبستگی کىدال ي اسپیرمه مربًط بٍ رابغٍ بیه حمبیت از
فرآیىدَبی یبدگیری فردی ي گريَی بب میسان بٍ کبرگیری سیستم اعالعبت مىببع اوسبوی
حوایت اص فشآیٌذّای یادگیشی فشدی ٍ گشٍّی

هتغیش
آصهَى

وٌذال

تِ

هشیة

ه ٌی

واسگیشی

ّوثؼتگی

داسی

اػمیشهي
ت ذاد

هشیة

ه ٌی

ّوثؼتگی

داسی

ت ذاد

ٍجَد

ًَع

هشیة

ساتٌِ

ساتٌِ

ت ییي

ػیؼتن
اًالعات

0/278

0/000

120

0/378

0/000

120

داسد

هؼتمین

0/147

هٌاتع اًؼاًی

تَجِ :تا تَجِ تِ ًحَُ پشاوٌذگی ًماى دس ًوَداس پشاوٌؾ ّواى ًَس وِ هـاّذُ هایؿاَد
تا تال سفتي ًوشات حوایت اص فشآیٌذّای یادگیشی فشدی ٍ گشٍّیً ،وشات تِ واسگیشی ػیؼتن
اًالعات هٌاتع اًؼاًی افضایؾ پیذا هیوٌذ وِ ًـاى اص ٍجاَد ساتٌاِ هؼاتمین تایي ایاي دٍ هتغیاش
اػت.
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ومًدار  -4ومًدار پراکىص بیه حمبیت از فرآیىدَبی یبدگیری فردی ي گريَی بب
میسان بٍ کبرگیری سیستم اعالعبت مىببع اوسبوی در سبزمبن مًردمغبلعٍ

تشسػی ساتٌِ تیي ػثه سّثشی داًـی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌااتع اًؼااًی ٍ
هـخلات فشدی دس ػاصهاى هَسد هٌال ِ
تیي ػثه سّثشی داًـی تا هیاضاى تاِ وااسگیشی ػیؼاتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی تاا حواَس
هتغیشّای ت ذیلوٌٌذُ (ػي ،جٌغٍ ،ه یت تأّل ،هیضاى تحلایالت ٍ ػااتمِ وااس) ّوثؼاتگی
ٍجَد داسد.
دس كَستیىِ هتغیشّای ػثه سّثشی داًـی ٍ هیضاى تاِ وااسگیشی ػیؼاتن اًالعاات هٌااتع
اًؼاًی دٍ هتغیش ووی دس ً ش گشفتِ ؿَد آًگاُ یاه ساُ تاشای تشسػای ساتٌاِ تایي دٍ هتغیاش دس
حوَس هتغیشّای ت ذیل وٌٌذُ (ػاي ،جاٌغٍ ،ها یت تأّال ،هیاضاى تحلایالت ٍ ػااتمِ وااس)
اػتفادُ اص ّوثؼتگی جض ی اػتً .تای حاكل اص ایي آصهَى دس جذٍل آٍسدُ ؿذُ اػت.
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جديل - 6ضریب َمبستگی جسئی بیه سبک رَبری داوشی بب میسان بٍ کبرگیری
سیستم اعالعبت مىببع اوسبوی بب حضًر متغیرَبی تعدیلکىىدٌ (سه ،جىس ،يضعیت
تأَل ،میسان تحصیالت ي سببقٍ کبر)
هتغیش ت ذیلوٌٌذُ

هشیة ّوثؼتگی

ه ٌی داسی

ٍجَد استثاى

ًَع ساتٌِ

ػي

0/425

0/000

داسد

هؼتمین

جٌغ

0/433

0/000

داسد

هؼتمین

ٍه یت تأّل

0/443

0/000

داسد

هؼتمین

هیضاى تحلیالت

0/425

0/000

داسد

هؼتمین

ػاتمِ واس

0/415

0/000

داسد

هؼتمین

ًتای حاكل اص ّوثؼتگی تیي ػثه سّثشی داًـی تا هیضاى تاِ وااسگیشی ػیؼاتن اًالعاات
هٌاتع اًؼاًی تا حوَس هتغیشّای ت ذیلوٌٌذُ (ػي ،جٌغٍ ،ها یت تأّال ،هیاضاى تحلایالت ٍ
ػاتمِ واس) ًـاى هیدّذ وِ تیي دٍ هتغیاش دس حواَس هتغیشّاای ت اذیلوٌٌاذُ ساتٌاِ ه ٌااداسی
ٍجَد داسد (.)P<0/05
آیا هؤلفِّای ػثه سّثشی داًـی (گاشایؾ یاادگیشی ٍ حوایات اص فشآیٌاذّای یاادگیشی
فشدی ٍ گشٍّای) هایتَاًٌاذ هیاضاى تاِ وااسگیشی ػیؼاتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی دس ػااصهاى
هَسدهٌال ِ سا پیؾتیٌی وٌٌذ.
ساتٌِ خٌی گشایؾ یاادگیشی ( ٍ )X1حوایات اص فشآیٌاذّای یاادگیشی فاشدی ٍ گشٍّای
( )X2تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌاتع اًؼاًی ( )Yتَػي هذل سگشػایَى خٌای صیاش
ت ییي هیگشدد:
Y; β0+β1X1+β2X2+ε
تا تَجِ تِ ایٌىِ  –Pهمذاس هحاػثِ ؿاذُ اص آصهاَى ( )0/001واَچىتش اص ػاٌ ه ٌایداسی
 0/05اػت ،لزا دس ایي ػٌ  H0 ،سد هیؿَد ٍ دس ًتیجِ هذل سگشػیَى خٌی ه ٌایداس اػات.
تاتَجِ تِ ایٌىِ همذاس R2( R2adjتلحی ؿذُ) ،تشاتش  0/189هیتاؿذ ،پغ ولیاِ هتغیشّاای ٍاسد
ؿذُ دس ایي هذل  18/9دسكذ اص ٍاسیاًغ هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی دس
ػاصهاى هَسدهٌال ِ سا تثییي هیوٌٌذ
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جديل -6تحلیل ياریبوس مدل رگرسیًن بیه مؤلفٍَبی سبک رَبری داوشی
(گرایص یبدگیری ي حمبیت از فرآیىدَبی یبدگیری فردی ي گريَی) بب میسان بٍ
کبرگیری سیستم اعالعبت مىببع اوسبوی درسبزمبن مًرد مغبلعٍ
هٌثع

هجوَع

دسجِ

هیاًگیي

تغییشات

هشت ات

آصادی

هشت ات

سگشػیَى

9/789

2

4/895

تالیهاًذُ

38/482

117

0/329

جوع

48/272

119

-

R

R

0/450

2

0/203

Fهمذاس

14/882

 Pهمذاس
0/000

تا تَجِ تِ ه ٌیداسی سگشػیَى آصهَى فشهیِّا صیش اًجام هیؿَد تا ه ٌیداسی ّاش یاه اص
هتغیشّای پیؾتیي سا تتَاى تشسػی وشد.
تا تَجِ تِ  –Pهمذاس هحاػثِ ؿذُ دس آصهَى هشایة هذل سگشػیَى ،فشهیِ كفش هتغیشّاای
گشایؾ یادگیشی ٍ حوایت اص فشآیٌذّای یادگیشی فشدی ٍ گشٍّی دس ػٌ  0/05سد هیؿَد
ٍ ایي ی ٌی تا هؤلفِّای گشایؾ یادگیشی ٍ حوایت اص فشآیٌاذّای یاادگیشی فاشدی ٍ گشٍّای
هیتَاى هیضاى تِ واسگیشی ػیؼاتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی دس ػااصهاى هَسدهٌال اِ سا تاِ ًاَس
ه ٌیداس پیؾتیٌی وشد.
جديل  -7ضرایب مدل رگرسیًن ريابظ مؤلفٍَبی سبک رَبری داوشی (گرایص
یبدگیری ي حمبیت از فرآیىدَبی یبدگیری فردی ي گريَی) بب میسان بٍ کبرگیری
سیستم اعالعبت مىببع اوسبوی
تشآٍسد

هتغییش

تشآٍسدB

خٌای ه یاس

حاتت

0/493

0/639

-

گشایؾ یادگیشی

0/418

0/146

0/268

اػتاًذاسد β

همذاس t

-pهمذاس

0/770

0/443

2/873

0/005

حوایت اص
فشآیٌذّای
یادگیشی فشدی ٍ
گشٍّی

0/378

0/136

0/258

2/771

0/007
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تا تَجِ تِ هشایة اػتاًذاسد تشآٍسد ؿذُ دس جاذٍل هالح اِ هایؿاَد واِ هتغیاش گاشایؾ
یادگیشی تیـتشیي تأحیش( )0/268سا سٍی هتغیش هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعاات هٌااتع اًؼااًی
داسد.
(حمبیت از فرآیىدَبی یبدگیری فردی ي گريَی (+0/378گرایص یبدگیری) ;0/493 +0/418
میسان بٍ کبرگیری سیستم اعالعبت مىببع اوسبوی

جمع بىدی ي وتیجٍ گیری
ّذف اكلی تحمیك هٌال ِ پیـایٌذّای تاحیش هاذیشیت هٌااتع اًؼااًی الىتشًٍیاه تاا سّثاشی
داًؾ دس ػاصهاى هَسد هٌال ِ هیتاؿذ .ػثه سّثشی داًـای تاِ عٌاَاى هتغیاش پایؾتایي ؿااهل
هَلفِ ّای گشایؾ یاادگیشی ،جاَ حواایتی یاادگیشی ٍ حوایات اص فشآیٌاذ یاادگیشی فاشدی ٍ
گشٍّی هیتاؿذ ٍ هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌاتع اًؼاًی ّن تاِ عٌاَاى هتغیاش هاالن
داسای چْاس هَلفِ تحلیل ػاصهاًی ،تاًه دادُ،هذیشیت اًالعات ٍ ًگاُ ػیؼاتوی هایتاؿاذ .دس
تحمیك یه فشهیِ اكلی ٍ ػِ فشهیِ فشعی ٍجَد داؿتً .تای تشسػی ٍ آصهَى فشهیات ًـاى
اص تأییذ فشهیِ داؿتً .تای اجوالی فشهیات دس جذٍل ًـاى دادُ ؿذُ اػت.
جديل  -8وتبیج اجمبلی فرضیبت
سدیف
فشهیِ اكلی
تحمیك
فشهیِ فشعی
اٍل
فشهیِ فشعی
دٍم
فشهیِ فشعی
ػَم

عٌَاى فشهیِ

ًتیجِ

تیي ػثه سّثشی داًـی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌاتع اًؼاًی ساتٌِ ٍجَد داسد

تاییذ

تیي گشایؾ یادگیشی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌاتع اًؼاًی ساتٌِ ٍجَد داسد

تاییذ

تیي جَ حوایتی یادگیشی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات هٌاتع اًؼاًی ساتٌِ ٍجَد داسد

تاییذ

تیي حوایت اص فشآیٌذّای یادگیشی فشدی ٍ گشٍّی تا هیضاى تِ واسگیشی ػیؼتن اًالعات
هٌاتع اًؼاًی ساتٌِ ٍجَد داسد

تاییذ
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پیشىُبدات پصيَص
-1هذیشاى دس هَسد تشًاهِّای آیٌذُ ػاصهاى تا واسوٌاى خَد كحثت وٌٌذ.
-2هذیشاى اّذاف ٍ هؼیشّای آیٌذُ ػاصهاى سا تشای ٍاحذ خَد تـشی وٌٌذ.
-3هذیشاى دس هَسد تاصخَس ٍ ًیاصّای استاب سجَع تا واسوٌاى خَد كحثت وٌٌذ.
-4هذیشاى تایذ تالؽ وٌٌذ تا داًؾ ٍ هْاست اعوای ػاصهاى سا افضایؾ دٌّذ.
-5هذیشاى تایذ تِ اًجام خَب واس ٍ دادى تاصخَس هخثت تَجِ وٌٌذ.
 -6هذیشاى تایذ تالؽ وٌٌذ وِ وشوٌاى ػٌ تالیی اص ؿایؼتگی سا دس هحیي واس اص خَد ًـاى
دٌّذ.
 -7هذیشاى تایذ تال ؽ وٌٌذ تا واسوٌاى سا اص هؼایل هشتَى وِ تش واسؿاى تاحیش هیگزاسد آگاُ
وٌٌذ.
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