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Abstract
The present study aim to present a model of technological collaboration
between university spin offs and ITC industries. Therefore, the authors of
this study try to find the related factoes for proposing the model.
Introduction
Althogh technological collaboration between university spin offs and
industries is an important issue nowadays, there is little attention given to
research on the factors shaping the model of collaboration. Thus,
proposing this model was the main reason to carry out this study.
Case study
This study is related to Information Technology and Communication
industries. After finding the factors, we proposed them to 30 experts and
asked for their suggestions about the same.
Materials and Methods
The methodology of this study is the combination of qualitative and
quantitative methods. First of all, we extracted the related factors by
reviewing the literature and also by interviewing the experts. Then, we
categorized the factors according to their similarities by thematic
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analysis. Then, we created a model of technological collaboration. We
also used SPSS software and used Binomial test for analysis of data.
Discussion and Results
By reviewing the lelevant literature and interviewing with experts, we
found 72 factors related to technological collaboration between
university spin offs and industries. Then, we sorted these factors into 3
categories and proposed a model in this regards.
Conclusion
The proposed model of this study should be tested by future studies to be
conformed or revised. Further, future studies can also expand the model
of this study by proposing new factors which are effective on the
technological collabortion between university spin offs and industries.
Key Words: Technological Collaboration, University Spin off,
Information Technology and Communication.
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ارائٍ الگًی َمکاریَای فىايراوٍ بیه شرکتَای زایشی داوشگاَی
ي صىایع مرتبط با حًزٌَای فىايری اطالعات ي ارتباطات
دکتر ابًالفضل کسازی-دکتر سید حبیبالٍ طباطبائیان-دکتر مُدی الیاسی-


فاضل حاجیزادٌ ابراَیمی

چکیذُ
پژٍّش حبضش بِ اسائِ الگَی ّوکبسیّبی فٌبٍساًِ بیي ششکتّبی صایشی داًشگبّی ٍ صٌبیع هشتبط بب
حَصُّبی فٌبٍسی اطالعبت ٍ استببطبت پشداختِ است .پژٍّش حبضش اص حیث ّذف بٌیبدی بَدُ ٍ بَسیلِی
سٍششٌبسی آهیختِ (کیفی -کوی) دس دٍ هشحلِ اًجبم شدذُ اسدت .دس بخدش کیفدی ٍ ،دس ادوت اٍل،
استخشاج دادُّب ٍ هؤلفِّب بب سٍش تحلیل هضوَى اًجبم شذُ است؛ ٍ سپس ،جْت سبخت الگَی پدژٍّش
اص هصبحبِ بب خبشگبى ٍ پشسش ًبهِ استفبدُ شذُ استً .تبیج ایي تقاین بٌذی دس بلب پشسشًبهِّبیی بِ
ً 30فش اص خبشگبى حَصُ هذیشیت ٍ صٌعت اسائِ شذُ (بِ سٍش گلَلِ بشفدی) ٍ ًردش آىّدب دس ایديخصدَ
دسیبفت شذُ ٍ تَسط آصهَى  Binomialدس ًشم افضاس  SPSSبشسسی شذُ است .دس آخش ،بعذ اص جودعآٍسی
ًرشات خبشگبى ،حبصل کبس بِصَست الگَی پژٍّش اسائِ شذُ است .ساّبشد پژٍّشی هَسد استفبدُ دس ایي
هشحلِ ،تحلیل هضوَى است .دس ایي پژٍّش بب تَجِ بِ هطبلعِ عویق ًرشی ٍ د ت ًرش دس پیشیٌِ تحقیدق
ٍ هصبحبِّبی اًجبم شذُ ،هضبهیي پبیِ ٍ هضدبهیي سدبصهبىدٌّدذُ اسدتخشاج ٍ تحدت هضدوَى فشاگیدش
هَلفِّبی ّوکبسیّبی فٌبٍساًِ اسائِ شذُ اًذ.
ياشٌَای کلیدیّ :وکبسیّبی فٌبٍساًِ ،ششکتّبی صایشی داًشگبّی ،حدَصُ ّدبی فٌدبٍسی اطالعدبت ٍ
استببطبت

ًَ یػٌدُ هػئَل :اغتبد گسٍُ هدیسیت قٌؼتی داًؿگبُ ػالهِ عجبعجبئی،تْساىkazazi_dr@yahoo.com
 داًؿیبز گسٍُ هدیسیت قٌؼتی داًؿگبُ ػالهِ عجبعجبئی ،تْساى
 اغتبدیبز گسٍُ هدیسیت قٌؼتی داًؿگبُ ػالهِ عجبعجبئی ،تْساى
 داًؿجَی دکتسی هدیسیت تکٌَلَضی داًؿگبُ ػالهِ عجبعجبئی ،تْساى

86

پژٍّشّبی هذیشیت عوَهی  ،پبییض 1331

هقذهِ
اهسٍشُ اغلت هدیساى ٍ قبحت ًظساى ثس ایي ػقیدُاًد کِ ّوکبزی ّبی فٌبٍزاًهِ هٌجهغ
کلیدی ًَآٍزی ٍ اش جولِ هْوتسیي اثصاز هدیسیت کػت ٍ کهبز ثهسای ثْجهَد زتبثهت یهریسی
غبشهبى ّب ثِ ٍیطُ دز هحیظ ّبی ییچیدُ ٍ یَیب اغت .دز فضبی جدید زتبثت کِ غبشهبى ّهب
ًیبشهٌد هٌبثغ ًَآٍزی ّػتٌد ،هصیتّبی زتبثت فؼلی ٍ هٌبثغ داخلی آًْب ثسای زتبثت یریسی
کبفی ًیػت ٍ ثس ایي اغبظ ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ثِ ػٌهَاى اثهصازی ابهسثبؽ ثهسای تَغهؼِ
(ثْجَد) هصیت زتبثتی ٍ اش ثیي ثسدى ؾکبف هیبى تَاًوٌدیّبی هَجَد ٍ هغلهَة ثهِ ؾهوبز
هیآیٌد ٍ ّوچٌیي ثِ قهَز یکهی اش هْوتهسیي هبًَزّهبی زاّجهسدی دز قهٌبیغ ّوچهَى
ازتجبعب  ،الکتسًٍیک ،شیػت فٌبٍزی ٍ خَدزٍغبشی ایفبی ًقؽ هیکٌٌد ;(Hekker, 2009
 .)Altabbaa & Ankrah, 2016ثب تحلیل دتیق ًقبط تَ ٍ ضؼف داخلی ٍ ًیهص یتبًػهیل
ؾسکبّ ،وکبزی هیتَاًد دز هساحل هبتلف شًجیسُ ازشؼ ؾکل ثگیهسد .ؾهکلّهبی هبتلهف
ّوکبزی عی شًجیسُ ازشؼ ؾهبهل ّوکهبزی دز تحقیقهب ّ ،وکهبزی دز تکهَیي هحكهَل،
ّوکبزی دز تَلید ٍ ّوکبزی دز تَشیغ ٍ خهدهب ثؼهد اش فهسٍؼ اغهتّ .وکهبزی فٌبٍزاًهِ
تَافقی اغت کِ آگبّبًِ ٍ آشاداًِ هیبى دٍ یب چٌد ثٌگبُ ثسای تجبدل ،ثهِ اؾهتساگ گراؾهتي ٍ
تَغؼِ فٌبٍزی ؾهکل ههیگیهسدّ .وکهبزی ّهبی فٌبٍزاًهِ اش دّهِ  1980ثهِ ثؼهد دز اک هس
کؿَزّبی جْبى هبًٌد آهسیکب ،ازٍیب ،ضایي ٍ کؿَزّبی جٌهَة ؾهسآ آغهیب ٍ دز کؿهَزّبی
دزحبل تَغؼِای هبًٌد ٌّد ثب آٌّگ ؾجًِوبیی زؾد کسدُاًد .یبًكهد کػهت ٍ کهبز زدُ اٍل
جْبًی ،ثیؽ اش  60دزقد هؿهبزکتّهبی زاّجهسدی زا دازا ّػهتٌد ( Ankrah & Omar,
.)2015
دز ؾسایظ فؼلی تَغؼِ ّوکبزی ّبی فٌبٍزاًِ ثیي غبشهبى ّب ثس کػی یَؾهیدُ ًیػهت
ٍ آًچِ اّویت دازد ،ازائِ زاّکبزّبیی ثسای افصایؽ ابسثبؿی ّوکبزی ّبی فٌبٍزاًِ اغت .ثهب
تَجِ ثِ ؾسایظ کًٌَی ،تَغؼِ ّوکبزیّهبی فٌبٍزاًهِ ثهیي ثبهؽّهبی هبتلهف قهٌؼت ٍ
داًؿگبُ اش اّویت خبقی ثسخَزداز اغت .ثهِ گًَهِای کهِ اغلهت قهبحجٌظساى ثهس ضهسٍز
تَغؼِی ایي ّوکبزیّب اذػبى داؾتِ ٍ تالؾْبی ػلوی ًیص ثس ازائِ زاّکبزّبیی ثسای افهصایؽ
ابسثبؿی ایي ّوکبزیّب هتوسکص ؾهدُاًهد ;(Daugherty, 2005; Giunta et al., 2016
 .)Dorner et al., 2017هتأغفبًِ ،تؼداد ؾسکتْبی داًؿگبّی ٍ ًیص ّوکبزیّبی فٌبٍزاًهِ
ثیي داًؿهگبُ ٍ قهٌؼت دز ایهساى ثػهیبز کهن اغهت ٍ یکهی اش دهیهل آى ّهن ًهبّوبَاًی،
ًبّوبٌّگی ٍ فقداى هدلی جبهغ اش ّوکبزیْبی فٌبٍزاًِ ثیي داًؿگبُ ٍ قٌؼت اغت .اثصازّبی
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هتؼددی دز اجسای هَفقیت آهیص فسایٌد ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ًقهؽ اغبغهی دازد .اثصازّهبی
کلیدی دز ایي فسایٌد ػجبزتٌد اش :داًؿگبُ ،اػضبی ّیأ ػلوی ،غسهبیِگهراز ،تَلیهد کٌٌهدُ،
خسیداز ٍ کبزآفسیي ػسقِ فٌبٍزی کِ اش عسیق یبیؿی کِ اش هحیظ اًجبم هیگیهسد کهبزایی ٍ
ابسثبؿی فسآیٌد ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ؾسکتْبی داًؿگبّی زا زتن خَاٌّد شد .ضسٍز ّهبی
اًجبم ایي تحقیق ثِ ؾسح شیهس ّػهتٌد )1( :ؾٌبغهبیی خالهّهبی تئَزیهک ٍ تجیهیي هجهبًی
تئَزیک هستجظ ٍ ثَهیغبشی ؾدُ؛ ٍ ( )2ؾٌبغبیی خالهّبی قٌؼتی ٍ داًؿهگبّی ٍ تجیهیي
الگَی ؾجکِ ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ هستجظ ثب ؾسکتْبی داًؿهگبّی ایهساى .هٌظهَز هحقهق اش
الگَی ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ زٍاثظ ػلت ٍ هؼلَلی دز ثیي ًْبدّبی ثبشیگس ،ثهبشیگساى ٍ هساکهص
تحقیق ٍ تَغؼِای اغت ثِ عَزی کِ ابس ایهي ًْبدّهب دز تبلهت یهک ؾهجکِ ّوکهبزی هه بس
هَججب فؼبلیهت ؾهسکتْبی داًؿهگبّی زا فهساّن آٍزد ( .)Wirsich et al., 2016ثهِ ًظهس
هی زغد ؾسکتْبی فؼبل دز ایي حَشُ ًیبشهٌد ثستسازی ازتجبعی اغتساتطیک اش ًَع تحقیقبتی-
کبزثسدی ثیي داًؿگبّْب ،ه غػب تحقیقبتی ٍ ثٌگبّْبی اتتكبدی هیثبؾٌد .تب ثب ایجبد یک
ؾجکِ یبدگیسی تؼبهلی ٍ یبدگیسی اش غسزیصّبی فٌبٍزاًِ کِ ًَػی یبدگیسی حیي اًجهبم کهبز
اغت (ّ ،)Lall, 2001; Maietta, 2015وکبزی فٌبٍزاًِ تؿکیل گسدد ٍ یکی اش یبیهِّهبی
اقلی ؾسکتْبی داًؿگبّی ثِعَز کبزا ؾکل گیسد .دزًْبیت ،ایي یطٍّؽ دز قهدد اغهت تهب
ثِ ایي غَال یبغخ دّد کِ الگَی ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ثیي ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ٍ
قٌبیغ هستجظ ثب حَشُّبی فٌبٍزی اعالػب ٍ ازتجبعب چگًَِ اغت؟
پیشیٌِ تحقیق
پیشیٌِ ًرشی
ّوکبزی فٌبٍزاًِ تَافقی اغت کِ آگبّبًِ ٍ آشاداًِ هیبى دٍ یب چٌد ثٌگبُ ثهسای تجهبدل،
ثِ اؾتساگ گراؾتي ٍ تَغؼِ فٌبٍزی ؾکل هیگیسد .دز ٍاتهغ ّوبًگًَهِ کهِ ّوکهبزیّهبی
فٌبٍزاًِ هَجت کبّؽ زیػک دز ًَآٍزی ٍ تَغؼِ فٌبٍزی هیؾَد ،دز خَد ّوکبزیّهب ًیهص
زیػکّبیی ًْفتِ اغت .ثساغبظ هغبلؼب اًجبم ؾدُ دزقد تبثل تهَجْی اش ّوکهبزی ّهبی
فٌبٍزاًِ ثب ػدم هَفقیت هَاجِ ؾدُاًد .هَضَع ّوکبزیّهبی فٌبٍزاًهِ اش جولهِ هَضهَػبتی
اغت کِ زًٍد اًتؿبز هقبه ػلوی ییساهَى آى زؾد تبثل هالحظِ ای داؾتِ اغت .ثِ ػٌهَاى
ه بل چٌبًچِ دز  Scopusزًٍد هقبه هستجظ ثب ٍاضُ "ّوکبزی فٌبٍزاًهِ" زا ثسزغهی کٌهین،
ؾکل  1تبثل هؿبّدُ اغت.
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شکل  :1سًٍذ هقبالت هشتبط بب ّوکبسی ّبی فٌبٍساًِ دس )Ansari, 2013( Scopus

ثٌبثسایي دز هغبلؼب ییساههَى ّوکهبزیّهبی فٌبٍزاًهِ ،ؾٌبغهبیی ػَاههل هَفقیهت اش
اّویت شیبدی ثسخَزداز هیثبؾد .ػَاهل هَبس ثس هَفقیت ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ دز غِ ثبهؽ
تٌظین ؾدُ اغت :دز ثبؽ اٍل هسٍزی ثس هفبّین کلیدی ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ؾبهل زًٍهد
هقههبه هههستجظ ثههب ّوکههبزیّههبی فٌبٍزاًههِ ،یههبزاداینّههبی تئَزیههک(ًظههسی) ؾههکلگیههسی
ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ،اّداف ٍ اًگیصُ ّبی ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ،زیػکّبی ّوکهبزیً ،هَع
ّوکبزی ،الگَّبی ٍ هؼیبزّبی اًتببة زٍؼ ّوکبزی خَاّد ؾد .اش هٌظس ًظسی ،چگهًَگی
ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ دز هجبًی ًظسی حَشُّبی هبتلف ػلَم تجییي گسدیدُ اغت ٍ ایي اههس
دهلت ثس هبّیت چٌد ثؼدی هَضَع دازد .دز ایي شهیٌِ ؾؽ یبزاداین اقلی تئَزیهک هغهسح
اغت :تئَزی ّصیٌِّبی اتتكبدی هجبدلِ ،1تئَزی ٍاثػتگی هٌبثغ ،2تئَزی اتحهبد زاّجهسدی،3

1-Transation Costs Economics
2- Resource Dependence
3- Strategic Alliances
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تئَزی ذیٌفؼبى ،1تئَزی یبدگیسی ٍ 2تئَزی ًْبدی .3ؾهسح ٍ هجٌهبی هٌغهق ّوکهبزیّهبی
فٌبٍزاًِ اش شاٍیِ دید یبزاداین ّبی هصثَز ثِ عَز هبتكس دز جدٍل ً 1ؿبى دادُ ؾدُ اغت.
جذٍل  :1پبساداین ّبی ًرشی شکل گیشی ّوکبسی ّبی فٌبٍساًِ ()Azar et al., 2005
پبساداین ّبی ًرشی

ششح پبساداین

هبٌبی هٌطق ّوکبسی ّبی فٌبٍساًِ

چگًَگی غبشهبًدّی فؼبلیت ّبی ثیي
غبشهبًی ،ثِ گًَِ ای کِ هجوَع ّصیٌِ ّبی
تَلید ٍ هجبدلِ حداتل گسدد

حداتل کسدى هجوَع ّصیٌِ ّبی تَلید ٍ هجبدلِ
اهکبى کبّؽ ػدم تغؼیت ًبؾی اش ثبشاز ٍ ّصیٌِ
ّبی هسثَط ثِ غبشهبًدّی ازتجبعب زا هیػس
هیغبشد

ٍاباتگی هٌببع

چگًَگی اػوبل تدز ٍ کٌتسل ثس غبشهبى
ّبیی کِ دازای هٌبثغ کویبة ّػتٌد ٍ
اهکبى تأهیي هٌبثغ هَزدًیبش

توبم غبشهبى ّب هلصم ثِ تؼبهل ثب هحیظ جْت کػت
هٌبثغ ّػتٌد

اتحبد استشاتژیک

فساّن کسدى فسقتی جْت حضَز ٍ افصایؽ
تدز ثبشاز ،کػت هصیت زتبثتی ٍ ازائِ
کبهّب ٍ خدهب جدید

ایجبد اتحبد هَجت افصایؽ تَاى غبشهبى دز تحَیل
کبهّب ٍ خدهب ًَیي ٍ کبّؽ زتبثت هی گسدد

ری ًفعبى

ّن زاغتب کسدى خَاغتِ ّبی غبشهبى ثب
خَاغتِ ّبی ذیٌفؼبى ٍ کبّؽ ػدم
اعویٌبى هحیظ

غبشهبى ّب دز ؾجکِ ای اش ذی ًفؼبى تساز دازًد ٍ
هلصم ثِ دزًظس گسفتي خَاغتِ ّبی هؿسٍع آًْب دز
تكوین گیسی ٍ هجبده ثبشزگبًی ّػتٌد

یبدگیشی سبصهبًی

جرة حداک س هقداز هوکي داًؽ کِ هٌجس
ثِ افصایؽ ؾبیػتگی ّب ٍ ایجبد ازشؼ ثسای
غبشهبى گسدد

دز ایي شهیٌِ تَاًبیی جرة کِ ثِ هؼٌبی تَاًوٌدی
غبشهبى دز ؾٌبخت داًؽ ًَیي ٍ ازشؾوٌد ،جرة ٍ
ییبدُ غبشی آى اغت ،یک ػبهل کلیدی اغت

تئَسی ًْبدی

کػت هؿسٍػیت ٍ یب تغجیق ثب ٌّجبزّبی
اجتوبػی اش عسیق تقلید اش غبشهبى ّبیی کِ
چٌیي کسدُاًد

هحیظ ّبی ًْبدی فؿبزّبیی زا دز جْت کػت
هؿسٍػیت ٍ تغبثق ثب ٌّجبزّبی یریسفتِ ؾدُ
اجتوبػی ثس غبشهبىّب تحویل هی کٌٌد

شکلگیشی
ّضیٌِّبی ا تصبدی
هببدلِ

دز یک جوغ ثٌدی هیتَاى یبزاداینّبی یبد ؾدُ زا دز تبلت یک ییَغتبز هفَْهی کهِ
دز یک غَی آى هجٌبی اتتكبدی ٍ دز غَی دیگس هجٌبی زفتبزی ثسای تؿکیل ازتجبعب ثیي
غبشهبًی تساز دازد ،ثِ قَز ؾکل  2تكَیس کسد.

1- Stakeholder Theory
2- Learning Theory
3- Institutional Theory
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شکل  :2پیَستبس پبساداینّبی تئَسیک شکل گیشی ّوکبسی ّبی فٌبٍساًِ ()Azar et al., 2005

یبزاداینّبی فَآ تبدز ثِ تجییي ؾکلگیسی کلیِ ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ًیػهتٌد کهِ دز ایهي
خكَـ تلفیق ٍ تسکیت یبزاداینّب تَقیِ ؾدُ اغتّ .وچٌیي ادثیب هَضَع ًؿبى هیدّد
کِ غبشهبىّب ثب اًگیصُ ّبی گًَبگًَی ثِ ّوکبزی توبیل دازًهد .اش ایهي هیهبى ،ههیتهَاى ثهِ
حرف یب کبّؽ چؿوگیس تقبثل هیبى زتجب ،تأهیي کٌٌدگبى ،هؿهتسیبى ،تهبشُ ٍازداى ثهبلقَُ ٍ
تَلیدکٌٌدگبى هحكَه ٍ خدهب هؿتسگ ،ایجبد ؾسایظ هٌبغت تس ثسای عسفیي ّوکهبزی
اش عسیق اکتػبة فٌبٍزی ٍ تػْین هٌبفغ حبقل اش قسفِ ّبی هقیهبظ ،دغتسغهی ثهِ ثهبشاز
جدیدٍ ،اکٌؽ ثِ فؿبزّبی دٍلت هحلی ثسای افصایؽ غغح کیفی هحكَه /خدهب  ،تَافق
ثسای اغتبًدازد کسدى هحكَه دز هقیبظ جْهبًی ،هحهدٍد کهسدى زیػهک ،دغتسغهی ثهِ
فٌبٍزیّبی جدید ٍ ّوگسا ٍ یبدگیسی اؾبزُ کهسد .اش قهبحت ًظهساى دیگهسی کهِ ییساههَى
اّداف ّوکبزی تحقیق کسدُ اًد ،هَلس ٍ ّسغتب  )2000( 1هیثبؾٌد کِ اّداف هؿهبزکت زا
ثِ دٍ دغتِ تقػین هی کٌٌد )1( :اّداف هجتٌی ثس ثبشاز ٍ ( )2اّداف هجتٌی ثس فٌبٍزی.

شکل  :3اّذاف ّوکبسی)(Mueller & Herstatt, 2000

1- Mueller & Herstat
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پیشیٌِ تجشبی
عَاهل سبصهبًی فعبلیت کاب ٍ کبس داًشگبُ

داًؿوٌداى ػلَم اجتوبػی زٍیکسدی هتفبٍ دز ثسزغی ثهسای ػَاههل غهغح غهبشهبًی
فؼبلیتّبی کػت ٍ کبز اتببذ کسدُ اًهد .آى ّهب ثهِ جهبی توسکهص ثهس ًیسٍّهبی اجتوهبػی ٍ
اتتكبدی گػتسدُ ،تَجِ خَد زا ثهس جٌجهِ ّهبی هٌهبثغ غهبشهبًی ٍ هحهَز اًػهبًی داًؿهگبُ
هؼغَف کسدُاًد .ثِ عَز خبـ ،آًْب ثِ دًجبل یبفتي ازتجبط ثیي فؼبلیت کػت ٍ کبز ٍ غغح
ٍ هبّیت ثَدجِ تحقیقب  ،کیفیهت هحققهبى ،هبّیهت یهطٍّؽ دز دزٍى داًؿهگبُ ٍ حضهَز
هساکص زؾد فٌبٍزی ٍ دفبتس اًتقبل تکٌَلَضی ثَدًد .یکی اش ػَاهل هْن غغح ٍ هبّیت ثَدجِ
ثسای فؼبلیت تَغؼِ ٍ تحقیق دز داًؿگبُّب اغت .هکت ٍ زایت )2005( 1هتَجِ ؾهدًد کهِ
تؼدادی اش ؾسکت ّبی کػت ٍ کبز ایجبد ؾدُ اش داًؿگبُ  UKثهب ّصیٌهِ تَغهؼِ ٍ تحقیهق
ًػجت هػتقین دازًد یبٍزش ٍ 2هکدٍگبل ( )2005زاثغهِ ه جهت ٍ هؼٌهی دازی ثهیي ّصیٌهِ
غبهًِ تَغؼِ ٍ تحقیق داًؿگبُ ٍ فؼبلیتْبی کػت ٍ کبز آى یبفتٌد.
عَاهل ًْبدی فعبلیت کاب ٍ کبس

فؼبلیتّبی کػت ٍ کبز داًؿگبُ ثبشتبثی اش زفتبز غبشهبًی ٍ شیسغبخت ّبی ًْبد ػلوی
اغت .تحقیقب ًؿبى هیدّد کِ داًؿگبُّب ثب ٌّجبزّبی فسٌّگی ٍ یؿتیجبًی فؼبلیهتّهبی
تجبزی هیت َاًٌد غَددّی ٍ تدز کػت ٍ کبزّب زا ثْجَد ثبؿٌد .ثِ ػٌَاى ه بل ،اٍؾهی ٍ
ّوکبزاى )2007( 3اغتدهل هیکٌٌد کِ فسآیٌهد تبغهیع ام آی تهی ٍ حوبیهت غهبشهبًی اش
فؼبلیت ّبی کبزآفسیٌی ًقؽ هْوی دز تَغؼِ کبزآفسیٌی داًؿگبّی ام آی تی دز ثبشی ههی-
کٌد .ثِ عَز هؿبثِ ،جَزج ٍ ّوکبزاى )2002( 4ثهب اًجهبم یهک هغبلؼهِ تیبغهی دٍ ثبؿهی،
 796داًؿوٌد اش داًؿوٌداى یک داًؿگبُ تحقیقبتی ػوهَهی ثهصز زا ههَزد هقبیػهِ تهساز
دادًدًَ ،یػٌدگبى دزهییبثٌد کِ حوبیت غبشهبًی اش گسٍُ ّبی یطٍّؿی ٍ ّوچٌهیي دفتهس
اًتقبل ًقؽ هْوی زا دز ییؿسفت في آٍزی ایفب کسدُ اًد .ثِ عَز خبـ آىّب ثِ ایي ًتیجهِ
5
زغیدًد کِ تب چِ حد ػَاهل غبشهبًی ثِ ػٌَاى حوبیت کٌٌدُ فؼبلیت هیکٌٌد .کٌی ٍ جهَ

1- Lockett & Wright
2 -Powers & McDougall
3 -O‟Shea et al.
4 -George et al.
5 -Kenny & Goe
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(ً )2004یص ادػب هیکٌٌد کِ هؿبزکت اغتبداى دز فؼبلیتّبی کبزآفسیٌی تأبیس ثػهصایی دازد
چسا کِ زٍاثظ ٍ اػتجبز آىّب زًٍد ییؿسفت في آٍزی زا غبدُ تس ٍ غسیغ تس هیغبشد.
اًتقبل فٌبٍسی اص داًشگبُ بِ صٌعت

اٍلیي هدلّب دز شهیٌِ فسآیٌد اًتقبل فٌبٍزی اش داًؿگبُ ثِ قهٌؼت تٌْهب اش هٌظهس یهک
ؾسکت قدٍز هجَش ثِ آى ًگبُ ههی کسدًهد .کهِ ثهِ ػٌهَاى یهک یهل ،هیهبى تحقیهق قهسف
داًؿگبّی ٍ ًیبشّبی یطٍّؿی هتٌبغت ثب فٌبٍزی ثبشاز ،ازتجهبط ثستهساز ههیکٌهد .ههدلّهبی
جدیدتس ،ایي فسآیٌد زا ثِ چؿن یک فسآیٌد تَلید ًگبُ کسدُ اًد .دز ایي ههدلّهب ،خسٍجهی-
قدٍز هجَش ٍ یب هَافقت ًبهِ -ثَغیلِ ٍزٍدیّبی هتفبٍتی – ػَاهل هحیغهی ٍ ؾهیَُّهبی
غبشهبًی -تؼییي هی ؾَد .دز گرؾتِ دٍ زٍؼ دزثبزُ اًتقبل فٌهبٍزی داًؿهگبّی ثیهبى ؾهدُ
اغت :هجَشّبی فٌبٍزی /بجت اختساع ٍ هساکص زؾهد داًؿهگبّی ثهِ اغهتقالل زغهیدُ .ایهي
تحقیقب غؼی دازًد داًؿهگبُّهب زا دز فؼبلیهتّهبی تجهبزی غهبشی فٌهبٍزی کهِ اش عسیهق
1
تحقیقب یبیِای تکبهل هی یبثد ،دز غغح تبثل تهَجْی دزگیهس کٌٌهد .زٍشًجهس ٍ ًلػهَى
( )1994هؼتقدًد داًؿگبُ ّب تجل اش ایي ًیص داًهؽ ٍ فٌهبٍزی خهَد زا اش عسیهق کبًهبلّهبی
هبتلفی ه ل ًؿسیب یطٍّؿی ،هؿبٍزُّب ٍ ازائِ دز کٌفساًعّبی حسفهِای اًتقهبل دادُ اًهد
کِ ایي زٍؼّب دز حبل حبضس ًیص اداهِ دازد .تَجِ ثِ ازتجبط غِ گبًِ ثیي داًؿگبُ-قهٌؼت-
دٍلت ،هٌجس ثِ داهٌِای اش ایدُّبی غَدهٌد هی ؾَد کِ ثتهَاى ًقهؽ ّسکهدام اش ایهي غهِ
ػبهل زا اش عسیق فسآیٌدّبی یَیب ثسای اًتقبل تجییي ًوَد .ایهي ازتجهبط غهِ گبًهِ ّوچٌهیي
چبزچَة جبهؼی زا فساّن هی آٍزد کِ اش عسیق هغبلؼِ آى ،هیتَاى ًقؽ جدید داًؿگبُّب زا
دز ؾسایظ ػولی تؼییي کسد.
سَاالت تحقیق
سَال اصلی
 -1الگَی ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ثهیي ؾهسکتّهبی شایؿهی داًؿهگبّی ٍ قهٌبیغ ههستجظ ثهب
حَشُّبی فٌبٍزی اعالػب ٍ ازتجبعب چگًَِ اغت؟
سَاالت فشعی
 -1ػَاهل ابسگراز داًؿگبُ ثس ّوکبزی ّبی فٌبٍزاًِ ؾهسکتْبی شایؿهی داًؿهگبّی دز ایهساى
ؾبهل چِ هَازدی اغت؟
1 -Rosenberg & Nelson
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 -2ػَاهل ابسگراز قٌؼت ثس ّوکبزی ّبی فٌبٍزاًهِ ؾهسکتْبی شایؿهی داًؿهگبّی دز ایهساى
ؾبهل چِ هَازدی اغت؟
ّ -3وکبزی فٌبٍزاًِ ؾسکت ّبی شایؿی داًؿگبّی ثب ثبؽ قٌؼت اش چِ اثؼبد ٍ هَلفِّبیی
تؿکیل ؾدُ اغت ٍ چِ زاثغِای ثیي آى ّب ثستساز هی ثبؾد؟
سٍششٌبسی تحقیق
یطٍّؽ حبضس اش ًظس ّدف ثٌیبدی اغت .ایي زٍؼ هجتٌی ثس ایي اقل هؼسفتؾٌبغی
اغت کِ حقیقت تبثل ؾٌبغبیی ًجَدُ ٍ ثبید ّویؿِ هَزد تؼجیس ٍ تفػیس تهساز گیهسد .ایهي
یطٍّؽ اش ًَع یطٍّؽّبی تفػیسی ثَدُ ٍ هجبًی فلػفی آى یدیدازؾٌبغی اغت .یهطٍّؽ
تفػیسی ،هتغیسّبی ٍاثػتِ ٍ هػتقل زا اش تجل تؼسیف ًویکٌد ٍ ثس ایي ییؽفسل اغهتَاز
اغت کِ دغتسغی ثِ ٍاتؼیتّبی اجتوبػی تٌْهب اش زاُ غهبشُّهبی اجتوهبػی ًظیهس شثهبى،
خَدآگبّی ٍ هؼبًی هؿتسگ هیػس اغت .ثِ ػجهبزتی دیگهس" ،حقیقهت" ههبّیتی هتهأبس اش
خكَقیب ذٌّی ثؿس دازد .هبّیتی کِ ًویتَاى آىزا اش ػجبز دیگس غبختبزّبی اجتوبػی،
ازشؼّب ٍ ٍاتؼیتّب هػتقل داًػت .ثسزغیّبی تفػیسی تالؼ هیکٌٌد اش عسیق هؼبًی کِ
افساد ثِ یدیدُّهب ههیدٌّهد آىّهب زا دزگ کٌٌهد ( .)Danaeifard et al., 2010دز ایهي
تحقیق ثِ هٌظَز یبفتي ؾبخفّبی الگَی ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ثهیي ؾهسکتّهبی شایؿهی
داًؿگبّی ٍ قٌبیغ هستجظ ثب حَشُ ّبی فٌبٍزی اعالػب ٍ ازتجبعب  ،اش اغتساتطی یطٍّؿهی
تحلیل هضوَى کِ یکی اش اغتساتطیّهبی یهطٍّؽّهبی کیفهی ثهِ ؾهوبز ههیزٍد اغهتفبدُ
ؾدُاغت؛ شیسا دز آى چبزچَثی اش ییؽ تؼییي ؾدُ هبًٌد ههدل ٍ دغهتِثٌهدیّهبی جهبهغ
ٍجَد ًدازد ٍ ایي چبزچَة ثس اغبظ دادُّبیی عساحی هیگسدد کِ گسدآٍزی خَاٌّهد ؾهد.
دز آخس ،کدّبی اغتبساجؾدُ حبقل اش تحلیل هضوَى ثِ خجسگبى ایي تحقیهق ازائهِ ؾهد ٍ
ًظسا ایؿبى دز هَزد ایي کدّب دزیبفت ؾدُ اغت؛ غپع ،ثَغیلِ ًسم افصاز  ٍ SPSSآشهَى
ثبیٌَهیبل ثِ تحلیل ًتبیج حبقل اش هكبحجِ ثب خجسگبى یسداختِ ؾدُ اغت کهِ دز اداههِ ثهِ
آىّب اؾبزُ ؾدُ اغت .تحلیل هضوَى زٍؾی ثهسای ؾٌبغهبیی ،تحلیهل ٍ گهصازؼ الگهَّهب ٍ
هضبهیي هَجَد دز دادُّب هی ثبؾد .ایي زٍؼ دادُّب زا ثِ دادُّبیی غٌی ٍ تفكیلی تجهدیل
هیکٌد ( .)Braun & Clarke, 2006تحلیل هضوَى ،فسایٌدی ثسای تحلیل اعالػب کیفی
اغت .لرا تحلیل هضوَى قسفبً یک زٍؼ کیفی ًیػت ثلکِ فسایٌدی اغت کهِ ههیتَاًهد دز
اک س زٍؼّبی کیفی (اگس ًگَئین ّوِ زٍؼّهبی کیفهی) ثهِکهبز زٍدّ .وچٌهیي ایهي زٍؼ
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اهکبى تجدیل اعالػب کیفی ثِ کوّی زا فساّن هیکٌد الجتِ اگس چٌیي کبزی ثسای یطٍّؿهگس
هغلَة ثبؾد ( .)Boyatzis, 1998ؾجکِ هضبهیي ثس اغبظ یک زٍیِ هؿبف ،هضبهیي شیهس
زا ًظبمهٌد هیکٌد:
1

( )1هضبهیي یبیِ (کدّب ٍ ًکب

کلیدی هَجَد دز هتي)؛ ( )2هضبهیي غبشهبىدٌّدُ

2

3

(هقَه ثِ دغت آهدُ اش تسکیت ٍ تلبیف هضبهیي یبیِ)؛ ( )3هضبهیي فساگیس (هضبهیي
ػبلی دز ثسگیسًدُ اقَل حبکن ثس هتي ثِ ػٌَاى یک کل) .غپع ایي هضبهیي ثِ قَز
ًقؿِّبی ؾجکِ ٍة زغن هی ؾًَد کِ دز آى هضبهیي ثسجػتِ ّس یک اش ایي غِ غغح
ّوساُ ثب زٍاثظ هیبى آىّب ًؿبى دادُ هیؾَد .ایي زٍیِ ثِ عَز گػتسدُای دز تحلیلّبی
کیفی ٍ اش جولِ تئَزی دادُثٌیبد اغتفبدُ هیؾَد .ؾجکِ هضبهیي ثِ ػٌَاى زٍیِای ثسای
تْیِ هقدهب تحلیل یب ازائِ ًتبیج یبیبًی تحلیل ًیػت ثلکِ تکٌیکی ثسای ؾکػتي هتي ٍ
یبفتي ًکب هؼقَل ٍ ثسجػتِ زٍؾٌی دز دزٍى هتي اغت.
ًتبیج یبفتِّبی بخش تحلیل هضوَى
دز اثتدا ثِ هغبلؼِ ییؿیٌِ یطٍّؽ ٍ هكبحجِ ثب  32خجسُ (دز غغح غیبغتگرازی ٍ دز
غغح هدیساى ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی) کِ ثِ زٍؼ گلَلِ ثسفی اًتببة ؾدُاًد
یسداختِ ؾدُ اغت ٍ کدّبی هسثَعِ اغتبساج گسدیدُ اغت .غپع ،جْت غبخت هدل ،اش
زاّجسد تحلیل هضوَى ییسٍی ؾدُ اغت ٍ کدّبی هسثَعِ دز تبلت هضبهیي یبیِ ٍ هضبهیي
غبشهبى دٌّدُ دغتِ ثٌدی ؾدُ اغت (جدٍل .)2
جذٍل  :2استخشاج کذّبی ببص ،هضبهیي پبیِ ٍ سبصهبى دٌّذُ
هضبهیي سبصهبى
دٌّذُ

ػَاهل هَبس ثس
ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ
ؾسکتّبی شایؿی
داًؿگبّی ٍ قٌؼت

ػَاهل خبـ
قٌؼت دز ازتجبط
ثب داًؿگبُ

هضبهیي پبیِ

شبخص (سَاالت)

تحقیق ٍ تَغؼِ

 اغتفبدُ اش فبزؽالتحكیالى داًؿگبُّب دز ٍاحدّبیتحقیق ٍ تَغؼِ قٌبیغ
 ظسفیت جرة قٌبیغ دز ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ثبداًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی

غغح زتبثت ٍ لصٍم
ثْجَد هحكَه
قٌؼت

اّویت عسح کػت ٍ کبزثبتی هبًدى دز ثبشاز ٍ زتبثت ثب غبیسیيتقَیت زٍیکسد ثبشازیبثی ٍ هؼسفی هحكَل ٍ ؾسکت-جْتدّی فسٍؼ ٍ ت جیت ثبشاز

1- Basic Themes
2- Organizing Themes
3- Global Themes
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دٌّذُ

شبخص (سَاالت)
-ظسفیت جرة ٍ تَغؼِ ثبشازّبی جدید

ػَاهل خبـ
داًؿگبُ دز ازتجبط
ثب قٌؼت

هبلکیت فکسی

 ًظبم هدٍى هبلکیت فکسی ثسای ّوکبزیّبییطٍّؿی ٍ فٌبٍزاًِ
 ًظبم هدٍى هبلکیت فکسی دز ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِثب داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی

زٍیکسد ثِ داًؿگبُ ٍ
ؾسکتّبی داًؿگبّی

 توبیل ػوَهی قٌؼت ثِ ّوکبزی یطٍّؿی ٍفٌبٍزاًِ ثب داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 زٍیکسد فؼبل دز اًتقبل ٍ ثِ اؾتساگگرازی تجبزةقٌؼتی ٍ فٌبٍزاًِ ثبؽ قٌؼت ثب داًؿگبُ ٍ
ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 اعالع زغبًی فؼبل ٍ هػتوس دز هَزد ًیبشّبیقٌبیغ ثِ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 حوبیت فؼبل هبلی اش داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿیداًؿگبّی دز یسٍضُّبی هٌغجق ثس ًیبشّبی قٌؼت
 حوبیت فؼبل غیس هبلی اش داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبیشایؿی داًؿگبّی دز یسٍضُّبی هٌغجق ثس ًیبشّبی
قٌؼت
 دزگ هؿتسگ قٌؼت ٍ ،داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبیشایؿی داًؿگبّی دز خكَـ ّوکبزیّبی فیهبثیي
 دزگ هؿتسگ قٌؼت اش یبفتِّبی یطٍّؿیداًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 ٍاتغثیٌبًِ ثَدى خَاغتِّبی قٌؼت اش داًؿگبُ ٍؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 تَغؼِ ًْبدّبی فٌبٍزی (اػن اش یبزگ ػلن ٍفٌبٍزی ،هسکص زؾد ٍ هساکص ًَآٍزی) دز زاغتبی
گػتسؼ فؼبلیتّبی ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
هَجَد
 تَغؼِ ًْبدّبی فٌبٍزی (اػن اش یبزگ ػلن ٍفٌبٍزی ،هسکص زؾد ٍ هساکص ًَآٍزی) دز زاغتبی
افصایؽ تؼداد ٍ تأغیع ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
جدید

جْتگیسی یطٍّؿی
داًؿگبُّب

 ّوساغتب ثَدى اّداف ٍ هأهَزیتّبی یطٍّؿیداًؿگبُّب ثب ًیبشّبی ٍاتؼی قٌؼت
 جْتدّی یبیبىًبهِّبی هقبعغ تحكیال تکویلیثِ ًیبشّبی یطٍّؿی ٍ کبزثسدی ثبؽ قٌؼت
 -تقَیت زٍیکسد یطٍّؽ کبزثسدی هَزد ًیبش قٌؼت
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شبخص (سَاالت)
دز غیبغتّبی یطٍّؿی داًؿگبُ
 زٍیکسد فؼبل دز اًتقبل ٍ ثِ اؾتساگگرازی تجبزةیطٍّؿی ٍ فٌبٍزاًِ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی داًؿگبّی
ثب قٌؼت
 ًگبُ ٍاتغثیٌبًِ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی داًؿگبّی ثًِیبشّب ٍ خَاغتِّبی قٌؼت

غیبغتّب ٍ
هؿَآّبی داًؿگبُّب
(اػن اش غیبغتّبی
کالى ،تجبزیغبشی ٍ
)...

 جْتگیسی ٍ حوبیت داًؿگبُ اش فؼبلیتّبیًَآٍزاًِ اغبتید ٍ داًؿجَیبى دز زاغتبی ًیبشّب ٍ
خَاغتِّبی قٌؼت
 حوبیت اش تجبزیغبشی دغتبٍزدّبی یطٍّؿیداًؿگبُّب ّن زاغتب ثب ًیبشّبی قٌؼت
 تَجِ ٍ اّویت ثِ ّوکبزی ثب قٌؼت دز ازتقبهاغبتید داًؿگبُ
 تَجِ ٍ اّویت ثِ ّوکبزی فٌبٍزاًِ ثب قٌؼت دزحوبیت اش ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 تَغؼِ ًْبدّبی فٌبٍزی (یبزگ ػلن ٍ فٌبٍزی،هساکص زؾد ٍ هساکص ًَآٍزی) هیصثبى ؾسکتّبی
شایؿی داًؿگبّی دز هجبٍز قٌؼت
 حوبیت اش تأغیع ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی دزهجبٍز قٌؼت ٍ هساکص قٌؼتی (ؾْسگّبی
قٌؼتی ،خَؾِّبی قٌؼتی ٍ )...

زٍیکسد داًؿگبُّب ثِ
حوبیت ٍ تَغؼِ
ؾسکتّبی داًؿگبّی

 حوبیتّب ٍ تَجِ داًؿگبُ دز تَغؼِ ؾسکتّبیشایؿی داًؿگبّی
 حوبیتّب ٍ تَجِ داًؿگبُ دز زاغتبی تَغؼِّوکبزیّبی ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ٍ قٌؼت
 تؼسیف ٍ اجسای یسٍضُّبی داًؿگبّی ثب زٍیکسدیؿتیجبًی اش قٌؼت ،ثب ّدف تؼبهل ثْتس قٌؼت ٍ
داًؿگبُ

جْتگیسی آهَشؾی
داًؿگبُ

 اًغجبآ غسفكلّبی آهَشؾی ثب ًیبشّبی قٌؼت ثِ زٍش زغبًی هػتوس غسفكلّبی آهَشؾی ثساغبظ ًیبشّبی دز حبل تغییس قٌؼت

غیبغتّبی هبلکیت
فکسی داًؿگبُّب

 غیبغتّبی حبفظ هٌبفغ ٍ هحسهبًگی دادُّب ٍاعالػب قٌؼت تَغظ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی
داًؿگبّی
 ًظبم هٌبغت هبلکیت فکسی دز ّوکبزیّبیداًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ثب قٌؼت دز
زاغتبی تػْین هبلکیت فکسی ثِ تٌبغت غْن ٍ
آٍزدُ عسفیي
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هضبهیي پبیِ

شبخص (سَاالت)
ًظبم هدٍى هبلکیت فکسی دز ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِداًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ثب قٌؼت

تبكف ٍ هْبز ّبی
ثیي زؾتِای
داتؿجَیبى ٍ اغبتید

هَفقیت ّوکبزیّبی
فٌبٍزاًِ ؾسکتّبی
شایؿی داًؿگبّی ٍ
قٌؼت

 تَغؼِ ٍ ایجبد دزٍظ اختیبزی کبزثسدی ٍثیيزؾتِای دز زؾتِّب ٍ هقبعغ هبتلف
 تَغؼِ زؾتِّبی تحكیلی کبزثسدی ٍ ثیيزؾتِایهَزد ًیبش قٌؼت تَغظ داًؿگبُ
 تَغؼِ هْبز ّبی یطٍّؿی داًؿجَیبى دز زاغتبیًیبشّب ٍ خَاغتِّبی قٌؼت
 تَغؼِ هْبز ّبی کبزثسدی داًؿجَیبى دز زاغتبیًیبشّب ٍ خَاغتِّبی قٌؼت
 تَغؼِ هْبز ّبی یطٍّؿی کبزثسدی اغبتیدداًؿگبُّب

تؼداد ٍ حجن تسازدادّبی داًؿگبُ ٍ قٌؼت

 تؼداد تسازدادّبی قٌؼت ثب داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبیشایؿی داًؿگبّی
 حجن تسازدادّبی قٌؼت ثب داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبیشایؿی داًؿگبّی

کبزآهَشی قٌؼتی

 تؼداد کبزآهَشاى داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿیداًؿگبّی دز قٌبیغ
 لصٍم تَغؼِ ثسًبهِّبی کبزآهَشی داًؿگبّیبى ٍیسغٌل ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی دز قٌبیغ

فسقت ّبی هغبلؼبتی داًؿگبّی

 اهکبى گرزاًدى فسقتّبی هغبلؼبتی کبزثسدی ٍیطٍّؿی اغبتید داًؿگبُ ٍ یسغٌل ؾسکتّبی شایؿی
داًؿگبّی دز قٌؼت
 فساٍاًی فسقتّبی هغبلؼبتی کبزثسدی ٍ یطٍّؿیدز قٌؼت
 هیصاى اغتفبدُ اغبتید داًؿگبُ ٍ یسغٌل ؾسکتّبیشایؿی داًؿگبّی اش فسقتّبی هغبلؼبتی کبزثسدی
یطٍّؿی دز قٌؼت

دٍزُّبی آهَشؾی ٍ کبزثسدی ثسگصاز ؾدُ دز
قٌؼت تَغظ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی
داًؿگبّی

 اّویت دٍزُّبی آهَشؾی ٍ کبزثسدی دز قٌؼتتَغظ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 لصٍم افصایؽ تؼداد ٍ گػتسُ دٍزُّبی آهَشؾی ٍکبزثسدی دز قٌؼت تَغظ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی
شایؿی داًؿگبّی

یسٍضُّبی یطٍّؿی هؿتسگ

 اّویت یسٍضُّبی یطٍّؿی هؿتسگ قٌؼتٍ ،داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 لصٍم افصایؽ تؼداد ٍ گػتسُ یسٍضُّبی یطٍّؿیهؿتسگ قٌؼت ٍ ،داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی
داًؿگبّی
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شبخص (سَاالت)
 تؼداد یبیبىًبهِّب ٍ زغبلِّبی داًؿگبّی هؼغَفثِ ًیبشّبی ٍ خَاغتِّبی قٌؼت
 لصٍم افصایؽ تؼداد ٍ گػتسُ یبیبىًبهِّب ٍزغبلِّبی داًؿگبّی هؼغَف ثِ ًیبشّبی ٍ
خَاغتِّبی قٌؼت

ػَاهل هحیغی ٍ ًْبدی

هساکص ٍ غبختبزّبی آهَشؾی ٍ یطٍّؿی
هؿتسگ

 اّویت تأغیع ًْبدّب ٍ غبختبزّبی هؿتسگیطٍّؿی ثیي قٌؼت ٍ ،داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی
داًؿگبّی
 لصٍم افصایؽ تؼداد ٍ گػتسُ ًْبدّب ٍ غبختبزّبیهؿتسگ یطٍّؿی ثیي قٌؼت ٍ ،داًؿگبُ ٍ
ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 تَغؼِ هساکص کبزآفسیٌی دز داًؿگبُّب ثسای حوبیتاش ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی دز ّوکبزیّبی
یطٍّؿی ٍ فٌبٍزاًِ ثب قٌؼت

غیبغتّبی هلی ٍ ثبؿی ًبظس ثس زاثغِ
داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ٍ
قٌؼت

 غیبغتّبی هلی حبهی تَجِ ثِ خَاغتِّبیقٌؼت تَغظ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی
داًؿگبّی
 غیبغتّبی هبلکیت فکسی ضبهي هٌبفغ فؼبهىیطٍّؽ ٍ فٌبٍزی
 غیبغتّبی هدٍى ٍ دازای ضوبًت اجسایی هلیهبلکیت فکسی دز ّوکبزی ّبی فٌبٍزاًِ
 غیبغتّبی کلی ًبظس ثس هجبٍز فیصیکی داًؿگبٍُ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ثب قٌؼت
 ًظبم کبزآهد هلی ٍ ثبؿی تأهیي هبلی یطٍّؽ ٍفٌبٍزی
 غیبغتّبی هلی حبهی آهَشؼّبی کبزثسدیقٌؼت تَغظ داًؿگبُّب
 غیبغتّبی هلی حبهی یطٍّؽّبی کبزثسدی ٍهػئلِ هحَز تَغظ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی
داًؿگبّی
 غیبغتّبی هلی حبهی زٍؼّبی ًَیي تأهیي هبلیٍ غسهبیِگرازی یطٍّؽ ٍ فٌبٍزی (غسهبیِگرازی
خغس یریس ،فسؾتگبى کػت ٍ کبز ٍ  )...اش فؼبلیتّبی
قٌؼت ،داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 حوبیت دٍلت دز زاغتبی ثْسُگیسی اش زٍؼّبیزایج تأهیي غسهبیِ (ثبًکّب ،ثَزظ ٍ  )...ثسای
ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 -حوبیت دٍلت اش تَغؼِ ًْبدّبی هیبًجی قٌؼتٍ ،
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هضبهیي سبصهبى
دٌّذُ

هضبهیي پبیِ

شبخص (سَاالت)
داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی دز
ّوکبزیّبی یطٍّؿی ٍ فٌبٍزاًِ
 غیبغتّبی تَغؼِ شیسغبختّبی یطٍّؽ ٍفٌبٍزی هلی دز زاغتبی تقَیت ّوکبزی قٌؼت ثب
داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی
 غیبغتّبی هلی حبهی ّوکبزیّبی یطٍّؿی ٍفٌبٍزاًِ قٌؼت ثب داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی
داًؿگبّی (اش تجیل هؼبفیت ٍ گسًتّبی هبلیبتی ٍ )...

ػَاهل اجتوبػی ٍ اًػبًی هَبس ثس زاثغِ
ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ٍ قٌؼت

 هیصاى اػتوبد هتقبثل قٌؼت ٍ ،داًؿگبُ ٍؾسکتّبی داًؿگبّی دز ّوکبزیّبی فیهبثیي

ًتبیج تحلیل یبفتِّبی هصبحبِ بب خبشگبى
دز اداهِ ،ثِهٌظَز تدٍیي هدل ًْبیی ًیص ثبز دیگس ثِ هكبحجِ ثب خجسگبى یسداختِ ؾد
ٍ ًظسا ایؿبى دز هَزد ایي کدّب دزیبفت ؾد .دز ایي هسحلِ ،خجسگبى ،کدّبی اغتبساج
ؾدُ زا هَزد تبئید تساز دادًد ٍ دز هَزد ًحَُ دغتِثٌدی هضبهیي اغتبساج ؾدُ ًیص اظْبز
ًظس کسدًد .دز هسحلِ ثؼ د ،هدل اغتبساج ؾدُ یطٍّؽ (ثب اػوبل ًظس خجسگبى دز هَزد
دغتِثٌدیّبی هضبهیي) ثِ ّوساُ جداٍل کبهل کدّبی ثبش ،هضبهیي یبیِ ٍ غبشهبى دٌّدُ
تحت ػٌَاى یسغؽًبهِ ،ثِ ایؿبى ازائِ ؾد تب ًظسا خَد زا زاجغ ثِ دغتِثٌدیّبی قَز
گسفتِ اش "کبهالً اقَلی" تب "غیساقَلی" ثیبى کٌٌد .ػدم تبئید یب تبئید ایي کدّب ٍ هضبهیي
ثب اغتفبدُ اش آشهَى ثبیٌَهیبل 1دز ًسمافصاز  SPSSقَز گسفت .دزقَزتیکِ ،ػدد هؼٌی
دازی 2ثب ًقغِ ثسؼ  ،3.5ثصز تس یب هػبٍی ثب  0.05ثِ دغت آهد ،آى کد زا تبئید ًؿدُ دز
ًظس گسفتین .ؾبیبىذکس اغت ،ثؼد اش اًجبم آشهَى فَآالرکس دز دٍز اٍل ،توبم  Sigهستجظ ثب
هضبهیي اغتبساج ؾدُ دز ًبحیِ تبثلتجَل تساز گسفتٌد ٍ ثِایيتستیت ،کلیت هدل ازائِؾدُ
(ؾبهل ،هضبهیي یبیِ ٍ غبشهبىدٌّدُ) هَزد تبئید تساز گسفت.

1- Binomial
2 -Sig
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جذٍل ً :3تبیج اصهَى ببیٌَهیبل ٍ دسیبفت ًرش خبشگبى
هضبهیي

هضبهیي پبیِ

سبصهبى دٌّذُ

تحقیق ٍ تَغؼِ
ػَاهل
خبـ
قٌؼت دز
ازتجبط ثب
داًؿگبُ

ػَاهل هَبس ثس
ّوکبزیّبی
فٌبٍزاًِ
ؾسکتّبی
شایؿی داًؿگبّی
ٍ قٌؼت

غغح زتبثت ٍ لصٍم ثْجَد
هحكَه قٌؼت
هبلکیت فکسی
زٍیکسد ثِ داًؿگبُ ٍ
ؾسکتّبی داًؿگبّی
جْتگیسی یطٍّؿی
داًؿگبُّب

ػَاهل
خبـ
داًؿگبُ دز
ازتجبط ثب
قٌؼت

غیبغتّب ٍ هؿَآّبی
داًؿگبُّب (اػن اش
غیبغتّبی کالى،
تجبزیغبشی ٍ )...
زٍیکسد داًؿگبُّب ثِ حوبیت
ٍ تَغؼِ ؾسکتّبی
داًؿگبّی
جْتگیسی آهَشؾی داًؿگبُ
غیبغتّبی هبلکیت فکسی
داًؿگبُّب
تبكف ٍ هْبز ّبی ثیي
زؾتِای داتؿجَیبى ٍ اغبتید

تؼداد ٍ حجن تسازدادّبی داًؿگبُ ٍ قٌؼت
هَفقیت
ّوکبزیّبی
فٌبٍزاًِ
ؾسکتّبی
شایؿی داًؿگبّی
ٍ قٌؼت

کبزآهَشی قٌؼتی
فسقت ّبی هغبلؼبتی داًؿگبّی
دٍزُّبی آهَشؾی ٍ کبزثسدی ثسگصاز ؾدُ دز
قٌؼت تَغظ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی
داًؿگبّی

ًقطِ

تَصیع

تعذاد

بشش

پبسخ ّب

خبشگبى

>3.5

26

<=3.5

4

>3.5

27

<=3.5

3

>3.5

25

<=3.5

5

>3.5

26

<=3.5

4

>3.5

26

<=3.5

4

>3.5

25

<=3.5

5

>3.5

26

<=3.5

4

>3.5

27

<=3.5

3

>3.5

27

<=3.5

3

>3.5

24

<=3.5

6

>3.5

28

<=3.5

2

>3.5

27

<=3.5

3

>3.5

28

<=3.5

2

>3.5

27

<=3.5

3

Sig

30

0.002

30

0.001

30

0.003

30

0.002

30

30

0.002

0.003

30

0.002

30

0.001

30

0.001

30

0.004

30

0.000

30

0.001

30

0.000

30

0.001
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هضبهیي
سبصهبى دٌّذُ

هضبهیي پبیِ
یسٍضُّبی یطٍّؿی هؿتسگ
هساکص ٍ غبختبزّبی آهَشؾی ٍ یطٍّؿی
هؿتسگ

ػَاهل هحیغی ٍ
ًْبدی

غیبغتّبی هلی ٍ ثبؿی ًبظس ثس زاثغِ
داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ٍ
قٌؼت
ػَاهل اجتوبػی ٍ اًػبًی هَبس ثس زاثغِ
ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ٍ قٌؼت

ًقطِ

تَصیع

تعذاد

بشش

پبسخ ّب

خبشگبى

>3.5

27

<=3.5

3

>3.5

26

<=3.5

4

>3.5

28

<=3.5

2

>3.5

26

<=3.5

4

Sig

30

0.001

30

0.002

30

0.000

30

0.002

ثس اغبظ جداٍل ( 3 ٍ 2جدٍل تحلیل هضوَى ٍ آشهَى ثبیٌَهیبل) ،کدّبی هسثَط ثِ ػَاهل
هَبس ثس ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ٍ قٌؼت ،ػَاهل هحیغی ٍ
ًْبدی ٍ ،هَفقیت ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ؾسکت شایؿی داًؿگبّی ٍ قٌؼت تبئید ؾد ٍ دز
تبلت هدل شیس ازائِ ؾد (ؾکل .)4
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هذل ًْبیی پژٍّش

شکل  .4هذل اسائِ شذُ پژٍّش
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بحث ٍ ًتیجِگیشی
ایي هقبلِ دز زاغتبی دغدغِ اقلی ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ؾسکتّبی داًؽثٌیبى ثبهؽ
خكَقی یب ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ٍ ثَهیغبشی آى ثبكَـ دز زؾهتِ ههدیسیت ثهِ
هٌظَز ثْجَد زٍؼّبی اجسای کبز ،ثب یک یسغؽ اغبغی کِ "الگَی ّوکبزی فٌبٍزاًهِ ثهیي
ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ٍ قٌبیغ هستجظ ثب حهَشُّهبی فٌهبٍزی اعالػهب ٍ ازتجبعهب
چگًَِ هیثبؾد؟" ؾکل گسفتِ اغت .اش ایي هٌظهس ،دز ایهي یهطٍّؽ ضهوي هغبلؼهِ ػویهق
هجبًی ًظسی ٍ ادثیب هَضَع ،ثب اغتفبدُ اش زٍؼ تحلیل هضوَى ،ثِ ثسزغهی ّوکهبزیّهبی
فٌبٍزاًهِ ؾهسکت ّهبی شایؿهی داًؿهگبّی ٍ حهَشُ فٌهبٍزی اعالػهب ٍ ازتجبعهب ٍ هیههصاى
تأبیسگرازی ایي ّوکبزیّب یسداختِ اغت .دز ایي یطٍّؽ ،ضوي هغبلؼِ ػویق هجبًی ًظسی
ٍ ادثیب هَضَع ٍ ،هكبحجِ ثب خجسگبى ایي حَشُ ،ثب اغتفبدُ اش زٍؼ تحلیهل هضهوَى ٍ ،ثهب
ّوکبزی ً 30فس اش خجسگبى ههدیسیت ٍ قهٌؼت ،دز ًْبیهت  72کهد ثهبش 18 ،هضهوَى یبیهِ
(تحقیق ٍ تَغؼِ ،غغح زتبثت ٍ لصٍم ثْجَد هحكَه قٌؼت ،هبلکیت فکهسی ،زٍیکهسد ثهِ
داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی داًؿگبّی ،جْتگیسی یطٍّؿی داًؿگبُّب ،غیبغتّب ٍ هؿهَآّهبی
داًؿگبُّب (اػن اش غیبغتّبی کالى ،تجبزیغبشی ٍ  ،)...زٍیکهسد داًؿهگبُّهب ثهِ حوبیهت ٍ
تَغؼِ ؾسکت ّبی داًؿگبّی ،جْتگیسی آهَشؾی داًؿگبُ ،غیبغهت ّهبی هبلکیهت فکهسی
داًؿگبُّهب ،تبكهف ٍ هْهبز ّهبی ثهیي زؾهتِای داتؿهجَیبى ٍ اغهبتید ،تؼهداد ٍ حجهن
تسازدادّههبی داًؿههگبُ ٍ قههٌؼت ،کههبزآهَشی قههٌؼتی ،فسقههت ّههبی هغبلؼههبتی داًؿههگبّی،
دٍزُ ّبی آهَشؾی ٍ کبزثسدی ثسگصاز ؾدُ دز قٌؼت تَغظ داًؿهگبُ ٍ ؾهسکتّهبی شایؿهی
داًؿگبّی ،یسٍضُ ّبی یطٍّؿی هؿتسگ ،هساکص ٍ غبختبزّبی آهَشؾی ٍ یطٍّؿهی هؿهتسگ،
غیبغتّبی هلی ٍ ثبؿی ًبظس ثس زاثغِ داًؿگبُ ٍ ؾسکتّبی شایؿی داًؿهگبّی ٍ قهٌؼت،
ػَاهل اجتوبػی ٍ اًػبًی هَبس ثس زاثغِ ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی ٍ قٌؼت) ٍ  3هضوَى
غبشهبىدٌّدُ (ػَاهل هَبس ثس ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ،ػَاههل هحیغهی ٍ ًْهبدی ٍ ،هَفقیهت
ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ) اغتبساج ؾد ٍ هدل ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ًیص ثب تَجِ ثهِ ایهي کهدّب
تسغین ؾد.
هدل ازائِ ؾدُ دز یطٍّؽ حبضس ،تفبٍ ّبی اغبغی ثب هدلّهبی ییؿهیي دازد .غبلهت
هغبلؼب قَز گسفتِ دز حَشُ ّوکهبزیّهبی فٌبٍزاًهِ ػوهدتبً ییؿهیٌِ خهبزجی داؾهتِ ٍ
هغبلؼِ داخلی جبهؼی دز داخل کؿَز دز ایي حَشُ قَز ًگسفتِ اغت؛ ثٌبثسایي ،ثب تَجِ ثِ
ؾههسایظ حههبکن ثههس غههبشهبىّههبی ایههساى ،ازائههِ ٍ ثکههبزگیسی هههدل ثههَهی اغههتٌجبط ؾههدُ اش
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ّوکبزیّبی فٌبٍزاًِ ثیي ؾسکتّبی شایؿی داًؿگبّی هیتَاًد ضبهي ییؿهسفت ٍ هَفقیهت
غبشهبىّب ثبؾد .ثب تَجِ ثِ هفبّین هَجَد ٍ ؾٌبغبیی ػَاهل تببیسگراز ثس زًٍد ّوکبزیّهبی
هَفق فٌبٍزاًِ ثس ؾسکتّبی تبغیػی اش غَی اػضبی ّیأ ػلوی داًؿگبُّب ٍ ثِ هٌظَز ثبه
ثسدى زاًهدهبى ٍ ابسثبؿهی فهساٍاى دز تَغهؼِ ایهي ّوکهبزیّهب دز ثبهؽ قهٌؼت کؿهَز،
اًدیؿوٌداى ایي حَشُ ثب ثْسُگیسی اش ایي گًَِ ػَاهل تهببیس گهراز ثتَاًٌهد گهبم ههَبسی دز
جْت کبزثسدی ًوَدى ایي هدل دز حَشُ قٌؼت ٍ اًؼقبد تسازدادّبی آتی ثهب چٌهیي زًٍهدی
دز غبشهبىّبی هتَلی ثکبز گیسًد.
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