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ای ٍ کیفیت تدريظ هدرعاى ّای حزفًِقؼ ؽايغتگی

 یُ اجزاؽدبز درعی قصدؽدُ  ی بزًاهِ اًطباقدر 

 ای خزاعاى ؽوالیحزفِ ّای فٌی ٍآهَسؽکدُ

تقی اعدی
 

 ، ذطاسبٖ ضٕبِیای، خبخطْزا٘طٍبٜ فٙی ٚحطفٝای خبخطْ،  آٔٛظضىسٜ فٙی ٚ حطفٝٞٙطآٔٛظ،  

 حغیي هَهٌی هْوَئی
 ، ذطاسبٖ ضضٛیآظاز اسالٔی، تطثت حیسضیٝ زا٘طٍبٜزا٘طیبض،  

 17/09/1395تبضید پصیطش ٟ٘بیی:   19/05/1395تبضید زضیبفت ٔمبِٝ: 

 چکیدُ
ضسٜ ثب  لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق زض ای ٚ ویفیت تسضیس ٞبی حطفٝپژٚٞص حبضط ثب ٞسف ثطضسی ٘مص ضبیستٍی

ٝ . ثتٛز . ضٚش پژٚٞص ٕٞجستتٍی  طفتٌای ا٘دبْ حطفٝ ٞبی فٙی ٚٔسضسبٖ آٔٛظضىسٜ یٜ ضس اخطا آٔتبضی   ی خبٔؼت
ای ٌیطی ذٛضٕٝ٘ٛ٘ٝ اظ عطیك ٕ٘ٛ٘ٝ. ثٛز٘س٘فط  398ای ذطاسبٖ ضٕبِی حطفٝ ٞبی فٙی ٚٔسضسبٖ آٔٛظضىسٜ یٝ وّی

ٚ      یٝ ای زذتطا٘ت حطفٝ فٙی ٚ یٜ تػبزفی ضبُٔ ٔسضسبٖ سٝ آٔٛظضىس  ا٘متالة استالٔی ثدٙتٛضز، وطتبٚضظی ٔب٘تٝ 
ٞتبی  ضبیستتٍی  یٝ ٙبٔطت اثتعاض ٌتطزآٚضی اعالػتبپ، پطس    .٘فط ا٘تربة ضتس  138 خطْ ثٝ تؼسازسّٕمبٖ ٚ پسطا٘ٝ خب

زضسی لػسضسٜ  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق  یٝ ٚ پطسطٙبٔ( 2003) ویفیت تسضیس سطاج یٝ ، پطسطٙبٔ(2001) ای أفبزی حطفٝ
مُ، ضٌطستیٖٛ ٚ تحّیتُ   ٔستت  tٞب ثب استفبزٜ اظ ضطیت ٕٞجستتٍی پیطستٖٛ،    زازٜ .ثٛزسبذتٝ   ٔحمك یٜ ضس اخطاثط 

ْ ثٝ وٕه  ٚاضیب٘س یىطاٞٝ َ ٚ  spss22افتعاض آٔتبضی    ٘تط ٝ . تحّیتُ ضتس   ِیتعض ٞتبی پتژٚٞص ٘طتبٖ زاز ثتیٗ     یبفتت
ٝ  ٞتبی ستٍیضبیأب ثیٗ  ؛ی ٚخٛز زاضزٔؼٙبزاض یٝ ای ٚ ویفیت تسضیس ٔسضسبٖ ضاثغٞبی حطفٝ ضبیستٍی ای ٚ حطفت

زضستی   یٝ ثط٘بٔت ٚ ویفیتت تتسضیس ثتب ا٘غجتبق      ٞب( ِفٝؤثطذی ٔ خع )ثٝ اخطاضسٜثط زضسی لػسضسٜ  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق 
  .ی ٚخٛز ٘ساضزٔؼٙبزاض یٝ ضاثغٔسضسبٖ  یٜ ضس اخطاثط لػسضسٜ 

 ّای کلیدی ٍاصُ
 ٔسضسبٖ. , ای، ویفیت تسضیسٞبی حطفٝضبیستٍیزضسی،  یٝ ثط٘بٔ

 

  ٜٔىبتجبپ: ٔسئ ی ٘ٛیسٙس َٛasadi.t88@gmail.com  
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 هقدهِ    . 5

آٔتٛظش ٚ   ی حتٛظٜ ػتبِی ٚ چتٝ زض    آٔتٛظش  یٝ حیغچٝ زض  اخطاضسٜثط زضسی لػسضسٜ  ی ثط٘بٔٝا٘غجبق 

ثطاٍ٘یع ٚ ٔتٛضز   چبِصٚالٖ ٘ظبْ آٔٛظضی ٚ ٔؼّٕبٖ/ٔسضسبٖ ٚ اظ ٔٛضٛػبپ ٔسٛ یٝ زغسغپطٚضش ٕٞٛاضٜ 

ٝ ٞب ایٗ ٔسئّٝ ضا زض ضٚ ثطذی پژٚٞص ایٗاظ ؛ پژٚٞطٍطاٖ است ی ػاللٝ ػتبِی ٚ ثطذتی    آٔتٛظش  ی حیغت

 ا٘س.ٌیطی وطزٜ آٔٛظش ٚ پطٚضش پی یٜ حٛظزیٍط زض 

ٔتسی ٚ اثطثرطتی   آتسضیس، وبضٔؤثط ٞبی ٞط ٘ٛع آٔٛظضی است وٝ زض تطویت ثب ضٚش ی خٛٞطٜزضسی،  یٝ ثط٘بٔ

(. 1394 ؛ ثتٝ ٘متُ اظ ٔیطضتىبضی ٚ ٕٞىتبضاٖ،    2007 ،2بضوط ٚ ٘تطی ، پ1)الٔپطپ وٙس ٘ظبْ آٔٛظضی ضا تضٕیٗ ٔی

ٖ  .ی ٔٛاخٝ ثتٛزٜ استت  ٞبی آٔٛظضٞبی ٔتؼسزی زض ٔحیظٞبی زضسی ٕٞٛاضٜ ثب چبِصاثطثرطی ثط٘بٔٝ وتٝ   چٙتب

 ضسٜ ثٝ پبیتبٖ ثطستب٘س   زضسی تدٛیع یٝ ثط٘بٔتٛاٖ یبفت وٝ تسضیس ذٛز ضا ثب ٔؼّٕی ضا ٕ٘ی اػتمبز زاضزٔیطظ  خبٖ

ُ ٔتؼسزی است (66 ،1393 ٚاخبضٌبٜ،فتحی) ٝ ٔتٕطوع یب غیطٔتٕطوع ثتٛزٖ   اظ خّٕٝ ،ایٗ ذٛز ٔؼَّٛ ػٛٔا  ی ثط٘بٔت

ٗ تطویت ٌتطٜٚ  ( ٚ 1384، ٚاخبضٌبٜفتحی) زضسی ؛ فتحتی 1382،  ٟٔطٔحٕتسی ) زضستی  یٝ ثط٘بٔت  یٜ وٙٙتس  تتسٚی

 ؛1385 احٕتسی، ) یبثستحمك ٕ٘ی٘حٛ ٔغّٛة زض فطاٌیطاٖ  ثٝٞبی آٔٛظضی  ٞسف ای وٝ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٚ( 1384 ،ٚاخبضٌبٜ

 .  (1385 ٟٔطْا ٚ ٕٞىبضاٖ، ؛1382 ٟٔطٔحٕسی، ؛1393 ، ٚاخبضٌبٜفتحی

ٚ زض  وتطزٜ ضا تؼتسیُ   (ضستٕی ) زضسی لػسضسٜ یٝ ثط٘بٔ ،ضطایظ والس زضسثب تٛخٝ ثٝ  /ٔسضسبٖٔؼّٕبٖ

ٞتب  ثب تٛخٝ ثٝ زا٘ستٝ  ظیطا فطاٌیطاٖ؛ ٙسوٙسبظٌبض ٔی فطاٌیطاٍٖٞٙبْ تسضیس آٖ ضا ثب ضطایظ ٚ زا٘ص لجّی 

ُ ٕٞچٙیٗ زض پطتٛ تؼبٔت  .زضسی زاض٘س یٝ ثط٘بٔزیٍطاٖ زض  ثبثطزاضتی ٔطرع ٚ ٔتفبٚپ  ٚ تدطثیبپ لجّی،

زٞٙتس وتٝ   ٞبی ٔتؼسزی ضا ستبظٔبٖ ٔتی  یبزٌیطی فضبی ػٕٛٔی ٔحیظ آٔٛظضی، زیٍط ٚ فطاٌیطاٖثب ٔؼّٓ، 

 ٚاخبضٌتبٜ، فتحتی ؛ 1385 ٟٔتطاْ ٚ ٕٞىتبضاٖ،  ) ثیٙی ٘طسٜ ثبضس پیصزضسی  یٝ ثط٘بٕٔٔىٗ است زض اسٙبز 

1393، 72 )(Bakalo & Wellford, 2000)  ثتط  زضستی لػسضتسٜ   ٞبی ٘ٛػی ثٝ ا٘غجبق ثط٘بٔٝ ثٝٚ زضٚالغ

 پطزاظ٘س.زضسی ٔی یٝ ثط٘بٔضطایظ اخطایی 

ٖ    (1389) ٕٞىبضاٖٚ  ٟٕٔٛئی ٔٛٔٙی ،ػبِی آٔٛظش یٝ حیغزض  تُ    » زض پژٚٞطتی ثتب ػٙتٛا ثطضستی ٘متص ػٛٔا

زاض٘تس وتٝ ٘تٛع ٘ظتبْ     ثیتبٖ ٔتی   «ضسٜ تدطثٝاخطاضسٜ ٚ  زضسی لػسضسٜ، یٝ ثط٘بٔثیٗ  یٝ فبغّ یٜ زٞٙس وبٞص

جطزٞتبی    ستجه  ،(ٞبی اخطا ٚ ٔدطیٚیژٌی)استبزاٖ ٞبی تسضیس ضٚش زضسی،ضیعی  ثط٘بٔٝ ٞتبی یتبزٌیطی ٚ ضٞا

ّیٔغبِؼٝ ٚ اٍ٘یعٜ پیططفت زا٘طدٛیبٖ  ٝ ثط وٝ  ٞستٙس  ػٛٔا ٚ  ،ثط٘تس ؤٔٞتبی زضستی   اثطثرطی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثط٘بٔت

بٝ ث وتبٞص   ستجت ٚ آٚضز زضستی ضا ثتٝ اضٔنتبٖ ٔتی     یٝ ثط٘بٔت اثطثرطی  (ٔتٙبست ثب ضطایظ) وبضٌیطی غحیح آٟ٘

چتٝ   اثطثرطی ٚ وبضایی ٞط٘یع ٔٛخت ٚ  ،ضسٜٝ زضستی تدتطث یٝ ثط٘بٔاختطایی ٚ  لػسضسٜ، یٝ ثط٘بٔ ثیٗ یٝ فبغّ
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ب ٘یتع   ػیٗزض . ضٛ٘س ٔیزضسی ٞبی  ثط٘بٔٝثیطتط   یٝ ثط٘بٔت ٕٞتبٍٞٙی ثتیٗ    ٕٔىتٗ استت  حبَ وبضثطز ٘بزضست آٟ٘

 .ضٛزفبغّٝ ایدبز ٞبی زضسی ٔصوٛض ٚ ثیٗ ثط٘بٔٝ سوٙضسٜ ضا زچبض اضىبَ  تدطثٝ اخطاضسٜ ٚ ،زضسی لػسضسٜ

ظیتطا ٔؼّٕتبٖ    ،زضسی ضسٕی تفتبٚپ زاضتتٝ ثبضتس    یٝ ثط٘بٔضسپ ثب  ثٝاخطایی ٕٔىٗ است  زضسی یٝ ثط٘بٔ

. ٙتس وٙٞبی ذٛز تؼجیتط ٚ تفستیط ٔتی   اػتمبزاپ ٚ ٍ٘طش ،زضسی ضسٕی ضا ثب تٛخٝ ثٝ زا٘ص، ثبٚضٞب یٝ ثط٘بٔ

تط زض والس ا ضا سبزٜظتىبِیف چبِص ٚزض والس زضس ثیبٖ زاضتطی بٔؼٙضىُ  ثٝ زضسی ضا یٝ ثط٘بٔٔؼّٕبٖ 

ای ٚ ضبیستٝ وٝ وتبضٌعاض اغتّی آٔتٛظش ٚ پتطٚضش     ٔؼّٕبٖ حطفٝ (.18 ،1386ٚاخبضٌبٜ، ) وٙٙس ٔیػطضٝ 

ٞبی زضستی  تٛا٘ٙس ثب ا٘غجبق ثط٘بٔٝویفیت ٔی تسضیس ثب یٝ اضائ( ثب 1382 )ٟٔطٔحٕسی، ضٛ٘سٔحسٛة ٔی

ٝ   ٝ ٞبی زضسی ٚ ثت زضسی اخطایی، تحمك اٞساف ثط٘بٔٝ یٝ ثط٘بٔثط  ضسٜ ػسل ٞتبی  ػجتبضتی اثطثرطتی ثط٘بٔت

 زضسی ضا زض ٘ظبْ آٔٛظضی ثٝ اضٔنبٖ آٚض٘س. 

 تحمتك  ٚ وٙتس ضإٞٙتبیی ٔتی   یب ٞسزٔی ضىُ ضا تسضیس ػُٕ زضسی، یٝ ثط٘بٔ است ٔؼتمس ،(1997) زٚیُ

٘بپتصیط   تفىیه زضسی یٝ ثط٘بٔ تسضیس اظ ٌیطز. ا٘دبْ تسضیس ثٝ طثٛطٔ السأبپ عطیك اظ ایٙىٝ ٍٔط یبثس ٕ٘ی

ٗ  .استت  زضستی  ٞبیثط٘بٔٝ حبغُ ٚ ٔفطٚضبپ ثستٗ وبض ثٝ ذٛز ثٝ تسضیس، ٔطثٛط السأبپ ٚ است  ثٙتبثطای

 (1390)ٟٔطٔحٕتسی  (. 2006 ٞٛیتت، )استت  زضستی   یٝ ثط٘بٔ یٝ ٔغبِؼ ٔٙسثطای فٟٓ تسضیس ٘یبظ تالش

 تٛإ٘ٙسی ٚ ثطٙبسٙس ثٝ ضسٕیت ترػػی ای حٛظٜ یٝ ٔثبث ثٝ ضا آٔٛظش ثبیس زا٘طٍبٜ سبٖٔسض است وٝ ٔؼتمس

 ضتطٚضپ  ػتبِی  آٔٛظش زضسی ضیعیثط٘بٔٝ یٜ حٛظ زض ٔتٕطوع ٘ظبْ ثٝ تٛخٝ ثب آٔٛظضی عطاحی یٝ ظٔیٙ زض

 (.1392 ثٝ ٘مُ اظ ػجبثبف ٚ ٕٞىبضاٖ،) زاضز

ٞبی تضٕیٗ ویفیت اظ إٞیت اسبسی سیستٓ یٝ ز ٚ تٛسؼیبزٌیطی ٚ تسضیس ٔغّٛة، زض ایدب ٔجب٘یتٛخٝ ثٝ 

چتٝ  ٘ثطذٛضزاض است. تضٕیٗ ویفیت ثط ایٗ فطؼ استٛاض است وٝ تسضیس ثب ویفیت ػبِی ثٝ حفظ تٕطوع ثتط آ 

 ثٟجٛز ثرطیسٖ ثٝ ویفیت آٖ ٚاثستٝ استت  یٜ ٘حٌٛیطز ٚ چٍٍٛ٘ی یبزٌیطی ٚی ٚ ٕٞچٙیٗ، زا٘طدٛ یبز ٔی

ٚ زض ٔطاوتع  ضتٛز   ٔییٙس ویفیت ٔغّٛة یبزٌیطی لّٕساز آثط ،یٗ ویفیت ٔغّٛة تسضیسثٙبثطا ؛(1998 ،3)ٔبضتٙع

تتسضیس ثبویفیتت    ثط ثطای زا٘طدٛیبٖ تؼطیف ضسٜ است.ؤٞبی یبزٌیطی ٔاضتمبی فطغت اغٛالً ،ػبِی آٔٛظش

ُ  وٛضص ثطایزا٘ص ذٛز ٚ سبذتبضثٙسی  ثٝٔٛخت تطٛیك زا٘طدٛیبٖ   )ٞٙستٖٛ، ضتٛز   ٔتی  یبزٌیطی ٔستتم

؛ ثتٝ  2003 ؛ ِیٙتسثّْٛ ٚ ٘تٌٛی،  2004 ٌبَٚ ٚ پطٚستط، ؛ تطی1385 ٚضوی ٚ ٕٞىبضاٖ،؛ ثٝ ٘مُ اظ ضؼجب٘ی2003

ٝ  فتطزی  ضرػتیت  ٚ پژٚٞیزا٘ص اضتجبط، لسضپ تسضیس، ضٚش(. 1391 ٘مُ اظ غٙچی ٚ ٕٞىبضاٖ، تطتیتت  ثت

ٖ ب٘یضؼج (.1381٘ژاز، )ظٟٛض ٚ اسالٔی ضٚ٘س ضٕبض ٔی ثٝ اثطثرص تسضیس ٞبیخٙجٝ تطیٟٗٔٓ  ٚضوی ٚ ٕٞىتبضا

 تسضیس، اخطای زضس، عطح وٝ ضسیس٘س ٘تیدٝ ایٗ ثٝ ،ػٙٛاٖ ویفیت تسضیس زض زا٘طٍبٜثب  تحمیمى زض (1385)
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ٜ  زض تسضیس ویفیت یٜ وٙٙس تؼییٗ ٞبیضبذع تطیٟٗٔٓ فطزى  ثیٗ ضٚاثظ ٚ تسضیس اضظضیبثی  .ٞبستت زا٘طتٍب

ٞبی فتطزی ٚ  پ ػّٕی اظ زٚ ٔدٕٛػٝ ٚیژٌیأضبی ٞیویفیت تسضیس اػ ،(1994) ٞبٚٚض ٚ آضیٍٙتٗ یٝ ثٝ ٌفت

( اظٟبض زاضتٙس وٝ 1391) غٙچی ٚ ٕٞىبضاٖ پصیطز.ٔیتأثیط ٘ظبْ آٔٛظضی ٚ تؼبُٔ ایٗ زٚ ٔدٕٛػٝ ثب یىسیٍط 

ٖ  تتسضیس  ویفیت ثب زاضیٔؼٙب ٚ ٔثجت یٝ ضاثغ ،تسضیس یٝ سبثم ٚ ػّٓ یٝ ٔطتج سٗ، ٔتنیطٞبی س. ٘ت زاض استتبزا

 اٚضستتٖٛ ٚ ضا٘تسِٚف   .زاض٘تس  تتطی ػٕیتك  یبزٌیطی ٕٞیطٝ، وٙٙسیٔ زضیبفت ثبویفیت یستسض وٝ زا٘طدٛیب٘ی

ای تٕبْ اتفبلبپ زاذُ والس ضا تحت ٘ظتط زاض٘تس.   ٔؼتمس٘س ٔؼّٕبٖ حطفٝ (1999) ٚ ٕٞىبضاٖ ًٚ٘ ٚ (1999)

 (.2012 ضفیؼتب ٚ ٕٞىتبضاٖ،   )ستیتی  ط ویفیتت تتسضیس استت   ثت ثط ؤٞبی ضٙبذتی ٔؼّٕبٖ اظ ػٛأُ ٔت پتب٘سیُ

 ؛ٔؼّٕبٖ زض تؼبُٔ استت  ای حطفٝ تٛا٘بیی ثب وبض ٔحیظ زض ٟٔبضپ ٚ اظ زا٘ص استفبزٜ ثب ایٞبی حطفٝضبیستٍی

-حطفٝ ٞبیضبیستٍی یٝ ظٔیٙ زض اضتجبعی ٚ است ٕٞطاٜ ایحطفٝ ػّٕىطز ثب ٔؼَٕٛ عٛض ثٝای حطفٝ غالحیت

ٖ  ُ وت ) زاضز ای ٚ آٔٛظش ٚ ػّٕىتطز ٔؼّتٓ ٚختٛز    ٔتٛٔٙی ٟٕٔتٛئی ٚ    ثتٝ ٘متُ اظ   2013 ،ضطستتب ٚ ٕٞىتبضا

 است.ای     حطفٝ ٞبی٘یبظٔٙس ٔؼّٕب٘ی ثب ضبیستٍی ،تسضیس اثطثرص ٚ ثبویفیت .(1388 ضطیؼتٕساضی،

ِیف أضیتعی ٚ تت  (. زفتط ثط٘ب1373ٝٔ )سیف،٘یبظ زاض٘س ٞبی ظیبزی ضبیستٍیٔٛفك ثٝ ٔؼّٕبٖ ثطای تسضیس 

ٌٛ٘تٝ   ٔؼّٕی ضا ایٗای  حطفٝٞبی ( ضبیستٍی55، 1376) غبفی ٚ (،15، 1376) (، ّٔىی1370) وتت زضسی

ثیطٌصاضی. ثطذی اػتمبز زاض٘س أت ضٙبذتی، ػبعفی، ٟٔبضتی )ػّٕىطزی( ٚٞبی ا٘س: ضبیستٍیزٜوطثٙسی عجمٝ

فٙی  ٞٙطآٔٛظ یه وٝ ٞبیی است تٛا٘بیی ٚٚظبیف ٞب،ٍ٘طش ٞب،ٞب، ٟٔبضپزا٘ص یٝ ٕٞ 4ایحطفٝ ضبیستٍی

 ٚ ٝ ٗ   2001 أفتبزی، ) زاضا ثبضتس  ضا آٟ٘تب  ٔٛفتك  سضیستت  ثتطای  ثبیتس  ایحطفت ٚ ، ثتٝ ٘متُ اظ أتی  ذٙتسلی 

ٝ  تسضیس یٝ حطف ٔغبِجبپ ٚ ٘یبظٞب ثطآٚضزٖ زض ٔؼّٓ تٛا٘بیی ثٝ ٔؼّٓ/ٔسضس ضبیستٍی .(1391ٕٞىبضاٖ،  ثت

 ایٗ وٝ عٛضی  ؛ ثٝضٛزٔی ٌفتٝ ٍ٘طش ٚ ٟٔبضپ زا٘ص، اظ یىپبضچٝ ایٔدٕٛػٝ ثب استفبزٜ اظ ٚ وبفی ٔیعاٖ

؛ ثٝ ٘مُ 2005، 5ٚاثّع ٚ ٚضالح ثطوّیٕب٘س، ثیدبضز، ِٚت، )٘یح یبثس تدّی ٔؼّٓ ثبظتبة ٚ زض ػّٕىطز ٔدٕٛػٝ

ٝ  ٞتبی  غالحیتٔٙسی اظ ٔسضسبٖ/ ٔؼّٕبٖ زاضای ضٙبسبیی ٚ ثٟطٜ(. 1393 اظ ػجساِٟی ٚ ٕٞىبضاٖ، ای حطفت

سجت ،  زٞٙس ٔیاضائٝ اخطاضسٜ  ثبزضسی لػسضسٜ  ٞبیثط٘بٔٝثب ٞسف تغبثك ویفیت ٚ اثطثرص ضا  تسضیسی ثب

ٝ پیٛستٍی ٚ اضتجبط افمی ٚ ػٕٛزی ثط٘بٔٝ ،تساْٚ افتعایص اثطثرطتی    ،ٞتب ٞبی زضسی، تحمك اٞساف ثط٘بٔت

ٝ اضتمبی  ،ٞبی زضسیثط٘بٔٝ  ضتٛز.  ٔتی ای ویفیت یبزٌیطی فطاٌیطاٖ ٚ اثطثرطی ٘ظبْ آٔٛظضی فٙی ٚ حطفت

ٝ  مص ضبیستٍیزض ایٗ پژٚٞص ٔحمك زضغسز است ثٝ ثطضسی ٘ٔحمك  ای ٚ ویفیتت تتسضیس   ٞتبی حطفت

ٝ  ٞبی فٙی ٚآٔٛظضىسٜ یٜ اخطاضسثط  ضسٜ لػسزضسی    یٝ ثط٘بٔٔیعاٖ ا٘غجبق ط ثٔسضسبٖ  ای ذطاستبٖ  حطفت

 :ا٘س ثطضسی ضسٜظیط ٞبی  ظٔیٙٝ فطضیٝزض ایٗ  .ضٕبِی ثپطزاظز
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 .زاضز تأثیط طاضسٜاخثط  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق زض ای ٔسضسبٖ ٞبی حطفٝضبیستٍی. 1

   زاضز.تأثیط  اخطاضسٜثط  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق زض ویفیت تسضیس ٔسضسبٖ . 2

 ویفیت تسضیس ٔسضسبٖ ضاثغٝ ٚخٛز زاضز.ٚ ای ٞبی حطفٝثیٗ ضبیستٍی. 3

 رٍػ. 2

ٝ فٙتی ٚ  ٞتبی  ٔسضستبٖ آٔٛظضتىسٜ   یٝ وّیت پتژٚٞص،   آٔتبضی  یٝ خبٔؼٕٞجستٍی است.  ،ضٚش تحمیك ای حطفت

فٖٙٛ ثدٙٛضز یٝ پسطا٘ای حطفٝفٙی ٚ  یٜ آٔٛظضىسذطاسبٖ ضٕبِی ضبُٔ  فٙتی   یٜ آٔٛظضىسٔسضس،  143 ثب زاضِا

ٝ فٙی ٚ  یٜ آٔٛظضىسٔسضس،  83 ثبا٘مالة اسالٔی ثدٙٛضز  یٝ زذتطا٘ای حطفٝٚ   ثتب ضتیطٚاٖ   یٝ پستطا٘ ای حطفت

ٝ فٙتی ٚ   یٜ سآٔٛظضتى ٔتسضس ٚ   31 ثتب سّٕمبٖ  وطبٚضظی ٔب٘ٝ ٚ یٜ آٔٛظضىسٔسضس،  102  یٝ پستطا٘ ای حطفت

غتٛضپ  ای ٌیطی تػبزفی ذٛضٝ ٕ٘ٛ٘ٝٞبی ایٗ پژٚٞص ثب استفبزٜ اظ آٚضی ٕ٘ٛ٘ٝ است. خٕغٔسضس  39 ثبخبخطْ 

وطتبٚضظی   یٜ آٔٛظضتىس  ٔسضس 31اظ  ؛٘فط 35 ،ی پسطاٖ خبخطْاحطفٝ فٙی ٚ یٜ آٔٛظضىسٔسضس  39 : اظٌطفت

پطسطتٙبٔٝ ضا   ٘فط 77ای ا٘مالة اسالٔی ثدٙٛضز حطفٝفٙی ٚ  یٜ ظضىسآٔٛ ٔسضس 83ٚ اظ  ،٘فط  26ٔب٘ٝ ٚسّٕمبٖ 

( ظٖ زضغتس  8/55)٘فتط   77ٚ  ٔتطز زضغس(  2/44)٘فط  61پطسطٙبٔٝ تىٕیُ ضس وٝ 138زض ٔدٕٛع  تىٕیُ وطز٘س.

زضغتتس( زاضای  2/86)٘فتتط  119وبضضٙبستتی،  زاضای ٔتتسضن (زضغتتس 2/10)٘فتتط  14ثٛز٘تتس. اظ ٘ظتتط تحػتتیالپ، 

زضغتس(   7/29) ٘فط 41ضنّی،  یٝ اظ ٘ظط سبثم .ٞستٙسزوتطی زضغس( زاضای ٔسضن  6/3)٘فط  5ٚ س وبضضٙبسی اضض

 تتب  16 (زضغتس  8) ٘فط 11سبَ،  15 تب 11 (زضغس 6/11) ٘فط 16سبَ،  10 تب 6زضغس(  7/21) ٘فط 30سبَ،  5 تب 1

 .ی زاض٘سّضن یٝ طتط سبثمٚ ثیسبَ  26 (زضغس 1/18) ٘فط 25سبَ ٚ  25 تب 21 (زضغس 9/10٘فط ) 15سبَ،  20

 ٔ ٝ  ضبیستتٍی  یٝ اثعاض ٌطزآٚضی اعالػبپ، پطسطتٙب ٔ (2001) ای أفتبزی ٞتبی حطفت ویفیتت   یٝ ، پطسطتٙب

 ٔحمك سبذتٝ ثٛز.  یٜ اخطاضسثط  ضسٜ لػسزضسی   یٝ ثط٘بٔا٘غجبق  یٝ پطسطٙبٔٚ ( 2003) تسضیس سطاج

 اظ ٔطوتت  ٚ ( تسٚیٗ ضسٜ است2001) ایٗ پطسطٙبٔٝ تٛسظ أفبزی ای:ؽايغتگی حزفِ یِ پزعؾٌاه

 ضٚاثظ ٔسضسٝ ،6ای حطفٝ ترػع ٔجب٘ی یٝ ٔؤِف ٞفت زض وٝ است ایحطفٝ ٞبیضبیستٍی ثٝ ٌٛیٝ ٔطثٛط 95

11ػُٕ آٔٛظضی ،10آٔٛظضی ٔسیطیت ،9آٔٛظضی عطاحی ،8ٔطبٚضٜ ٚ ضإٞٙبیی ،7خبٔؼٝتت 
 12آٔٛظضی اضظضیبثیٚ  

 ضس؛ زازٜ تنییطاتی ٔٛخٛز یٝ پطسطٙبٔ زض ایٚ حطفٝ فٙی آٔٛظش بٖٔترػػ ٘ظط ثٝ تٛخٝ ثب .است ضسٜ تٙظیٓ

ٝ  یته  ػٙٛاٖ تحت ٚ ازغبْ یىسیٍط زض تساذُٔ ٚ بٖٕٞپٛض ٞبیٌٛیٝ ٚ حصف تىطاضیٞبی  یؼٙی پطسص  ٌٛیت

ٝ »  اذاللتی  ٚ اػتمبزی اثؼبز »ػٙٛاٖ  ثب زیٍطی یٝ ٔؤِف ٕٞچٙیٗ، .اضائٝ ضس٘س ٔ  یٝ ٔؤِفت  ٞفتت  ثت  یٝ پطسطتٙب

 ٔب٘ٙتس  پطٚضش ٚ آٔٛظش سبظٔبٖ ٔساضن ٚ اسٙبز زض خٛٚ خست ثب یبزضسٜ یٝ ٔؤِف ٞبیٌٛیٝضس.  اضبفٝ یبزضسٜ
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 پتطٚضش(،  ٚ آٔتٛظش  ػبِی ضٛضای یٝ خّس ٞفتٕیٗ ٚ  چُٟ ٚ  ضطػس یٜ غبزض )ضای ٔتٛسغٝ یٜ زٚض اٞساف

 ایحطفٝ ذالقا یٝ ٌطفتٝ زض ظٔیٙ ا٘دبْ ٞبیپژٚٞص ٚ ٔمبالپ ٚ ثطضسی ٔٛضٛع ثب ٔطتجظ ٞبیوتبة یٝ ٔغبِؼ

 وبض ٌطفتٝ ضس. پطسص ثٝ 79 ٚ ٔؤِفٝ ٞطت ثبپطسطٙبٔٝ  ٟ٘بیت، ضس. زض اضبفٝ ٚ ایدبز ٔؼّٓ

 ایؽايغتگی حزفِ یِ ّای پزعؾٌاه پزعؼ یُ ؽوار .5جدٍل 

 هزبَطّای  پزعؼ یُ ؽوار ای حزفِؽايغتگی  یِ پزعؾٌاه
 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5،  4، 3، 2، 1 ای حطفٝٔجب٘ی ترػع 
 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13 خبٔؼٝ -ضٚاثظ ٔسضسٝ

 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21 ضإٞٙبیی ٚ ٔطبٚضٜ
 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30 عطاحی آٔٛظضی
 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 38، 37 ٔسیطیت آٔٛظضی
 58، 57، 56، 55، 54، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47 ػُٕ آٔٛظضی

 68، 67، 66، 65، 64، 63، 62، 61، 60، 59 اضظضیبثی آٔٛظضی
 79، 78، 77، 76، 75، 74، 73، 72، 71، 70، 69 اثؼبز اػتمبزی ٚ اذاللی

  

ٗ  ٔحتٛایی ٚ غٛضی ضٚایی ٝ  ایت ٜ  ثتب  پطسطتٙبٔ ٖ  ٔجٙتبی ٘ظتط   ثتط  ٚ ترػػتی  زاٚضی اظ استتفبز  ٔترػػتب

13زا٘طٍبٞی
ٝ  ٞتبی ضبیستتٍی  ٚ ایحطفٝ ٚ فٙی آٔٛظش یٝ ظٔیٙ زض  ٖ  ای،حطفت َ  وبضضٙبستب  ثرتص  زض فؼتب

 ٞبیٞٙطستبٖ یٜ ذجط ٔسیطاٖ ٚ ٞٙطآٔٛظاٖ ، ٕٞساٖ استبٖ ٚ پطٚضش آٔٛظش سبظٔبٖ ای حطفٝ ٚ فٙی آٔٛظش

ٝ  سبَ زٜ تسضیس یٝ سبثم اضضس،وبضضٙبسی تحػیالپ سغح ٘ظیط ٞبیی)ثب ٚیژٌی ای حطفٝ ٚ فٙی زض  ثتبال  ثت

ٝ     زستٝ ثٚ...(  ایحطفٝ ٚ فٙی آٔٛظش ٌیتطی  ٔٙظتٛض تؼیتیٗ پبیتبیی اثتعاض ا٘تساظٜ      آٔتس. زض ایتٗ پتژٚٞص ثت

 )پطسطٙبٔٝ( اظ ضٚش آِفبی وطٚ٘جبخ استفبزٜ ضس.

 ایؽايغتگی حزفِ یِ پزعؾٌاهّا ٍ ًتايج ضزايب آلفای کزًٍباخ ، آسهَدًیّا پزعؼتعداد  .2جدٍل 

 ّاتعداد آيتن ّوغاًی درًٍی() آلفای کزًٍباخ ّاتعداد آسهَدًی ای حزفِّای ؽايغتگی  هَلفِ

 12 84/0 138 ای حطفٝ ٔجب٘ی ترػػی فٙی ٚ

 8 89/0 138 خبٔؼٝ –ضٚاثظ ٔسضسٝ 

 9 90/0 138 ضإٞٙبیی ٚ ٔطبٚضٜ

 7 83/0 138 عطاحی آٔٛظضی

 10 91/0 138 ٔسیطیت آٔٛظضی

 12 92/0 138 ػُٕ آٔٛظضی

 10 90/0 138 اضظضیبثی آٔٛظضی

 11 83/0 138 یاثؼبز اػتمبزی ٚ اذالل
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 20حتبٚی  پطسطٙبٔٝ ایٗ  استفبزٜ ضس. (2003ویفیت سطاج ) یٝ پطسطٙبٔ کیفیت تدريظ: یِ پزعؾٌاه

اضظضیبثی تتسضیس   اخطای تسضیس، است وٝ چٟبض ٚیژٌی اغّی ٔطثٛط ثٝ ویفیت تسضیس )عطح زضس،پطسص 

اظ ضٚایی ستبظٜ ثٟتطٜ ٌطفتتٝ     ،یسویفیت تسض یٝ پطسطٙبٔسٙدس. ثطای تؼییٗ ضٚایی ٚ ضٚاثظ ثیٗ فطزی( ضا ٔی

 )ٔتؼبٔتس(   14ثطٔجٙبی چٟبض ٚیژٌی اغّی ویفیت تسضیس اظ تحّیُ ػبّٔی ثب چتطذص ٚاضیٕىتس  ضٚ  اظ ایٗ ضس.

 یٝ ػٙتٛاٖ ٘مغت   یه ثٝ 15یٜ ٌطفتٗ اضظش ٚیژ ٘ظط زض ثب ٞبی چٟبضٌب٘ٝ ثب ػٙٛاٖ ػٛأُ ِٚفٝؤٔ استفبزٜ ضس ٚ

عتطح  »ػبٔتُ اَٚ   ،زض ایتٗ پتژٚٞص   زست آٔس. ػبُٔ اغّی ثٝ ٟبضٞب چطای ٞط ظیطٔدٕٛػٝ اظ ٌٛیٝث 16ثطش

  8ٚ  1، 2، 7 ٞبیثیطتطیٗ ثبض ػبّٔی ضا ثب آٖ ٘طبٖ زاز٘س. ٌٛیٝ 5 ٚ 4 ،3ٞبی ایٗ ػبُٔ ٌٛیٝ است. زض «زضس

 ثیطتتطیٗ ثتبض   19ٚ  11، 14، 15، 18 ٞتبی ٌٛیٝ ٚ «اخطای تسضیس»یؼٙی  ثیطتطیٗ ثبض ػبّٔی ضا ثب ػبُٔ زْٚ

ٝ ٟ٘بیت،  زض. ٘طبٖ زاز٘س« اضظضیبثی تسضیس»یؼٙی ضا ثب ػبُٔ سْٛ ػبّٔی  ٚ  13، 17، 6، 9، 10، 12 ٞتبی ٌٛیت

ضطیت پبیبیی  ،ایٗ پژٚٞص ٘طبٖ زاز٘س. زض« فطزی ضٚاثظ ثیٗ»یؼٙی ٟبضْ ثیطتطیٗ ثبض ػبّٔی ضا ثب ػبُٔ چ 20

 ت آٔس.زس ثٝ 86/0وطٚ٘جبخ آِفبی  یٝ ٔحبسج یٝ ٘تید ویفیت تسضیس زض یٝ پطسطٙبٔ

ایتٗ پطسطتٙبٔٝ ثطاستبس ازثیتبپ      :اجزاؽدُبا  ؽدُ قصددرعی  یِ بزًاهاًطباق  یِ پزعؾٌاه

 :استضطح ظیط  ِفٝ ثٝؤٔ ضبُٔ چٟبض ذطزٜ ٚ٘ظطی ٚ پژٚٞطی سبذتٝ ضسٜ 

 اجزاؽدُ زب ؽدُ قصددرعی  یِ بزًاهاًطباق  یِ پزعؾٌاهّای  پزعؼ یُ ؽوار .9جدٍل 

 هزبَطّای  پزعؼ یُ ؽوار اجزاؽدُبز ؽدُ  قصد درعی یِ بزًاهاًطباق  یِ پزعؾٌاه

 4، 3، 2، 1 (فطاٌیطاٖ) ٞبی زا٘طدٛیبٖ ٚیژٌی
 8، 7، 6، 5 ٞبی ٔحتٛا ٚیژٌی

 11، 10، 9 ٚسبیُ ٚ أىب٘بپ آٔٛظضی
 14، 13، 12 اخطایی ٞبی تػٕیٓ ،(ٔسضس) ضطایظ ٔدطی

 

، وٓ، ٔتٛستظ، ظیتبز ٚ    وٓذیّی  ٞبی پبسد٘ظط ذٛز ضا ثب ٝ ٔسضس است وٌٛیٝ  14 زاضای یبزضسٜ یٝ پطسطٙبٔ

ثتطای ستٙدص    وطز٘س.ییس أتٔترػػبٖ ٘ظطاٖ ٚ  غبحت ضاضٚایی ٔحتٛایی پطسطٙبٔٝ  .ٙسوثیبٖ ٔی ذیّی ظیبز

 .ای( لطاض زازٜ ضتس فٝٚ حطفٙی ٞبی٘فط اظ اػضبی ٕ٘ٛ٘ٝ )ٔسضسبٖ آٔٛظضىسٜ 20پطسطٙبٔٝ زض اذتیبض ٘یع  پبیبیی

 ٌعاضش ضس.  71/0تفبزٜ اظ ضٚش آِفبی وطٚ٘جبخ ضطیت اػتجبض آظٖٔٛ ثب اس ٞب،پس اظ تىٕیُ پطسطٙبٔٝ

 .تحّیُ ضسِیعضَ ٚ  spss22افعاض آٔبضی  ٘طْثٝ وٕه ضٌطسیٖٛ  ٚ ٞب ثب استفبزٜ اظ ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛزازٜ

 ّا . يافت9ِ

 .زاضزتأثیط  خطاضسٜاثب  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔای ٔسضسبٖ ثط ا٘غجبق ٞبی حطفٝضبیستٍی :اٍل یِ فزضی
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 اجزاؽدُبز  ؽدُ قصددرعی  یِ بزًاهاًطباق ٍ ای بیي ؽايغتگی حزفًِتايج ضزيب ّوبغتگی  .4جدٍل 

*P< 05/0              **P< 01/0  

زضسی لػسضسٜ ثتب اخطاضتسٜ    یٝ ثط٘بٔای ٚ ا٘غجبق ٞبی حطفٝزٞس وٝ ثیٗ ضبیستٍی٘تبیح خسَٚ ٘طبٖ ٔی

 خبٔؼٝ ثب ضطایظ ٔدتطی  –ٔسضسٝ  یٝ ضاثغٞبی ٔمیبس ذطزٜأب ثیٗ  ٚخٛز ٘ساضز،ٔؼٙبزاضی  یٝ ضاثغزض وُ 

،  ()ٔتسضس  ب ضتطایظ ٔدتطی  (، ضإٞٙبیی ٚ ٔطتبٚضٜ ثت   =05/0p<  ٚ19/0-r) اخطایی ٞبی تػٕیٓ )ٔسضس(،

ٓ )ٔتسضس(،   (، عطاحی آٔٛظضی ٚ ضتطایظ ٔدتطی  =01/0p<  ٚ22/0- rاخطایی ) ٞبی تػٕیٓ  ٞتبی  تػتٕی

 05/0) ٞبی ٔحتٛاٚیژٌی ٔسیطیت آٔٛظضی ٚ .ٔؼىٛس ٚخٛز زاضز یٝ ضاثغ( =05/0p< ٚ 19/0- rاخطایی )

p<ٚ17/0 r= )اضز ٚ ضبیستٍی حطفٝز ٔثجت ٚخٛز یٝ ضاثغ ٔ ٓ  (دتطی )ٔتسضس  ای ٚ ضتطایظ   ٞتبی  ، تػتٕی

 ٚخٛز زاضز. ٔثجت یٝ ضاثغ( =05/0p< ٚ 18/0 r) اخطایی

  .زاضزتأثیط  اخطاضسٜثط  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق زض ویفیت تسضیس ٔسضسبٖ  :دٍم یِ فزضی
  

 اجزاؽدُ زؽدُ بقصددرعی  یِ بزًاهًتايج ضزيب ّوبغتگی بیي کیفیت تدريظ با اًطباق  .1جدٍل 

 هتغیزّا
ّای ٍيضگی

َياى ؾج  دًا
 (فزاگیزاى)

ّای ٍيضگی
 هحتَا

ٍعايل ٍ 
ات  اهکًا
 آهَسؽی

 ؽزايط هجزی

 ،(هدرط)
 اجزايی ّای تصوین

طباق    یِ بزًاهًا
 ؽدُ قصددرعی 

 اجزاؽدُبز 

ویفیت 
 تسضیس

 13/0 06/0 07/0 07/0 15/0 عطح زضس
 18/0* 05/0 13/0 10/0 19/0 اخطای تسضیس

 10/0 -02/0 08/0 09/0 12/0 اضظضیبثی تسضیس
ٚاثظ   13/0 07/0 06/0 10/0 13/0 فطزی  ثٗیض

 16/0 05/0 08/0 11/0 17/0* ویفیت تسضیس

*P< 05/0  

 ّازهتغی

 اجزاؽدُبز  ؽدُ قصددرعی  یِ بزًاهاًطباق 

ّای ٍيضگی
 داًؾجَياى

 (فزاگیزاى)

ّای ٍيضگی
 هحتَا

ٍعايل ٍ 
اهکاًات 
 آهَسؽی

 ؽزايط هجزی

 ،(هدرط)
 اجزايی ّای تصوین

  یِ بزًاهاًطباق 
 ؽدُ قصددرعی 

 اجزاؽدُبز 

ؽايغتگی 
 ایحزفِ

ی ٚ ی ترػػی ٙف  ٔج٘ب
 ای حطٝف

07/0- 10/0 01/0- 08/0- 02/ 

 -02/0 -19/0* 04/0 07/0 00/0 خبٔؼٝ –ضٚاثظ ٔسضسٝ 
 -05/0 -22/0** -03/0 14/0 -04/0 ضإٞٙبیی ٚ ٔطبٚضٜ
 -01/0 -19/0* 03/0 13/0 -02/0 عطاحی آٔٛظضی
 05/0 -15/0 02/0 17/0* 08/0 ٔسیطیت آٔٛظضی
 02/0 -11/0 -01/0 10/0 06/0 ػُٕ آٔٛظضی

 06/0 -08/0 01/0 16/0 07/0 اضظضیبثی آٔٛظضی
 01/0 -16/0 04/0 05/0 06/0 اثؼبز اػتمبزی ٚ اذاللی

 01/0 18/0* 01/0 14/0 02/0 ایضبیستٍی حطفٝ
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ثتط   ضتسٜ  لػتس زضستی   یٝ ثط٘بٔا٘غجبق ٚ ثیٗ ویفیت تسضیس وٝ زٞس ٘طبٖ ٔی 5سَٚ ٘تبیح ضطیت ٕٞجستٍی خ

ب ز ؛غٝ ٚخٛز ٘ساضز( ضاث=05/0p>  ٚ 16/0 r) اخطاضسٜ  یٝ ثط٘بٔت ٞبی ویفیت تتسضیس ثتب ا٘غجتبق    ٔمیبس ذطزٜض ٔا

 ٚ >05/0p) اخطاضتسٜ ثتب   ضتسٜ  لػتس زضستی   یٝ ثط٘بٔت ، ثیٗ اخطای تسضیس ثب ا٘غجبق اخطاضسٜثب  ضسٜ لػسزضسی 

18/0r= فطاٌیطاٖ( ) ٞبی زا٘طدٛیبٖ( ٚ ثیٗ ویفیت تسضیس ثب ٚیژٌی(05/0 p< ٚ 17/0r=ضاثغٝ ٚخٛز زا )تب   ؛ضز ٔا

ىب٘تبپ آٔٛظضتی     (،=p> ٚ 11/0 r 05/0) ٞبی ٔحتٛاثیٗ ویفیت تسضیس ثب ٚیژٌی  ویفیت تسضیس ثتب ٚستبیُ ٚ ٔا

(05/0p>  ٚ 08/0 r= ،)اخطایتی  ٞتبی  تػٕیٓ(، ویفیت تسضیس ثب ضطایظ ٔدطی )ٔسضس (05/0p>   ٚ 05/0 r= ) 

(  05/0p< ٚ 18/0;rاختطای تتسضیس )   ٚ اخطاضتسٜ ثتط   ضتسٜ  لػتس زضسی  یٝ ثط٘بٔٚخٛز ٘ساضز. ثیٗ ا٘غجبق  ضاثغٝ

ب ثیٗ ا٘غجبق  ؛ضاثغٝ ٚخٛز زاضز (، ا٘غجتبق  =05/0p> ٚ13/0rثب عطح زضس ) اخطاضسٜثط  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔٔا

زضستی   یٝ ثط٘بٔت ا٘غجتبق  ٚ  (،=05/0p> ٚ10/0r) ثتب اضظضتیبثی تتسضیس     اخطاضتسٜ ثتط   ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔ

 ( ضاثغٝ ٚخٛز ٘ساضز. =05/0p>  ٚ 13/0 r) ٗ فطزیثب ضٚاثظ ثی اخطاضسٜثط  ضسٜ لػس

 .ویفیت تسضیس ٔسضسبٖ ضاثغٝ ٚخٛز زاضزٚ ای ٞبی حطفٝثیٗ ضبیستٍی :عَم یِ فزضی

 با  کیفیت تدريظ ای حزفًِتايج ضزيب ّوبغتگی بیي ؽايغتگی  .9جدٍل 

 هتغیزّا
طزح 
 درط

اجزای 
 تدريظ

ارسؽیابی 
 تدريظ

 بیيرٍابط 
 فزدی 

کیفیت 
 تدريظ

ؽايغتگی 
 ایحزفِ

 24/0** 21/0* 23/0** 22/0** 17/0* ایٝحطف ٔجب٘ی ترػػی فٙی ٚ
 17/0* 15/0 21/0* 09/0 13/0 خبٔؼٝ  ت ٔسضسٝضٚاثظ 

 14/0 14/0 18/0* 06/0 05/0 ضإٞٙبیی ٚ ٔطبٚضٜ
 21/0* 22/0** 25/0** 10/0 09/0 عطاحی آٔٛظضی
 18/0* 18/0* 21/0* 13/0 03/0 ٔسیطیت آٔٛظضی
 21/0* 21/0* 20/0* 15/0 12/0 ػُٕ آٔٛظضی

 26/0** 27/0** 27/0** 18/0* 10/0 اضظضیبثی آٔٛظضی
 20/0* 16/0 24/0** 17/0* 11/0 اثؼبز اػتمبزی ٚ اذاللی

 25/0** 23/0** 27/0** 17/0* 12/0 ایضبیستٍی حطفٝ

*P< 05/0              **P< 01/0  

(، =05/0p< ٚ 17/0rای ٚ عطح زضس )ست وٝ ثیٗ ٔجب٘ی ترػع فٙی ٚ حطفٝثیبٍ٘ط ایٗ ا 6٘تبیح خسَٚ 

ٝ   (،=01/0p< ٚ 22/0rای ٚ اخطای تسضیس )ٔجب٘ی ترػع فٙی ٚ حطفٝ ای ٚ ٔجب٘ی ترػع فٙتی ٚ حطفت

ٝ =01/0p< ٚ 23/0rاضظضیبثی تسضیس ) ٗ  (، ٔجب٘ی ترػع فٙی ٚ حطفت  ٚ >05/0pفتطزی )    ای ٚ ضٚاثتظ ثتی

21/0 r=ع فٙی ٚ حطفٝ(، ٔجب٘ی ترػ  ( 01/0ای ٚ ویفیتت تتسضیسp< ٚ 24/0 r=،)   ٝ  تتت  ضٚاثتظ ٔسضست

ٝ =05/0p< ٚ 21/0 rخبٔؼٝ ٚ اضظضیبثی تسضیس )  ٚ >05/0pخبٔؼتٝ ٚ ویفیتت تتسضیس )    –(، ضٚاثظ ٔسضست
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17/0r= ،) ( 05/0ضإٞٙبیی ٚ ٔطبٚضٜ ٚ اضظضیبثی تتسضیسp< ٚ 18/0 r=    عطاحتی آٔٛظضتی ٚ اضظضتیبثی ،)

(، عطاحی آٔٛظضی =01/0p< ٚ 22/0 rفطزی ) (، عطاحی آٔٛظضی ٚ ضٚاثظ ثیٗ=01/0p< ٚ 25/0 rتسضیس)

(، =05/0p< ٚ 21/0 r(، ٔتسیطیت آٔٛظضتی ٚ اضظضتیبثی تتسضیس )    =05/0p< ٚ 21/0rٚ ویفیت تتسضیس ) 

 >05/0pٔسیطیت آٔٛظضی ٚ ویفیت تتسضیس )  (،=05/0p<  ٚ18/0 r) فطزی  ٔسیطیت آٔٛظضی ٚ ضٚاثظ ثیٗ

ٚ 18/0 r=،) ػ( 05/0ُٕ آٔٛظضی ٚ اضظضیبثی تسضیسp< ٚ 20/0 r=،) ٗفتطزی   ػُٕ آٔٛظضی ٚ ضٚاثظ ثی 

(05/0 p<ٚ 21/0 r=) ( 05/0، ػُٕ آٔٛظضی ٚ ویفیت تسضیسp< ٚ 21/0r=  اضظضیبثی آٔٛظضی ٚ اختطای ،)

(، اضظضتیبثی  =p<ٚ 27/0 r 01/0(، اضظضیبثی آٔٛظضتی ٚ اضظضتیبثی تتسضیس )   =p<ٚ 18/0 r 05/0تسضیس )

ٗ  آٔٛ  ٚ >01/0p(، اضظضتیبثی آٔٛظضتی ٚ ویفیتت تتسضیس )    =01/0p< ٚ 27/0rفتطزی )   ظضی ٚ ضٚاثتظ ثتی

26/0r=  ( اثؼبز اػتمبزی ٚ اذاللی ٚ اختطای تتسضیس ،)05/0p< ٚ 17/0 r=    ٚ اثؼتبز اػتمتبزی ٚ اذاللتی ،)

(، =05/0p< ٚ 20/0 r(، اثؼبز اػتمبزی ٚ اذاللی ٚ ویفیت تتسضیس ) =01/0p< ٚ 24/0rاضظضیبثی تسضیس )

ٝ  ضبیستٍی ٝ  =05/0p< ٚ 17/0rای ٚ اختطای تتسضیس )  حطفت ای ٚ اضظضتیبثی تتسضیس   (، ضبیستتٍی حطفت

(01/0p< ٚ 27/0 r= ٝ ٗ  (، ضبیستٍی حطفت – (، ٚ ضبیستتٍی =01/0p<  ٚ23/0 rفتطزی )   ای ٚ ضٚاثتظ ثتی

 یٝ ٔتٖٛ ضاثغت  ٔٙظتٛض آظ  زاضی ٚخٛز زاضز. ثٝٔؼٙب یٝ ( ضاثغ=01/0p<  ٚ25/0 rای ٚ ویفیت تسضیس ) حطفٝ

 ای ٚ ویفیت تسضیس اظ ضٌطسیٖٛ زٚٔتنیطی استفبزٜ ضس.ثیٗ ضبیستٍی حطفٝ

 ای ٍ کیفیت تدريظ  ضزيب ّوبغتگی هتغیز ؽايغتگی حزفِ .9جدٍل 

 خطای هعیار بزآٍرد ؽدُ تعديلهجذٍر ضزيب ّوبغتگی  هجذٍر ضزيب ّوبغتگی ضزيب ّوبغتگی

25/0 06/0 05/0 19/11 
  

زضغتس اظ ٚاضیتب٘س ٔتنیتط     5ػجتبضتی   . ثٝزست آٔس ثٝ 05/0ٚ ضطیت تؼییٗ  25/0تٍی ٔمساض ضطیت ٕٞجس

 است. پصیط ای تجییٗویفیت تسضیس تٛسظ ٔتنیط ضبیستٍی حطفٝ

 ایًتايج تحلیل رگزعیَى هتغیز کیفیت تدريظ با ؽايغتگی حزفِ .9جدٍل  

 داریٌاعطح هع F هیاًگیي هجذٍرات آسادی یِ درج هجوَع هجذٍرات هدل

 00/0 03/9 88/1130 1 88/1130 ضٌطسیٖٛ

   21/125 136 61/17029 ٔب٘سٜ ثبلی

    137 49/18160 وُ
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زاضی بزض ستغح ٔؼٙت   92/3ثحطا٘ی ثب ٔمساض خسَٚ  Fاظ  00/0<05/0زض سغح  03/9 ثب ٔمساض 1،136Fچٖٛ

 .استسضیس ثیٙی ویفیت ت لبزض ثٝ پیصای ؛ ثٙبثطایٗ ٔتنیط ضبیستٍی حطفٝ استتط  ثعضي 05/0

 ای با کیفیت تدريظ ضزايب رگزعیًَی هتغیز ؽايغتگی حزفِ .3جدٍل 

 داریٌاعطح هع t بتا خطای اعتاًدارد b ضزيب هدل

 00/0 51/9  49/6 83/61 ضطیت ثبثت

 00/0 00/3 25/0 02/0 06/0 ای حطفٝضبیستٍی 
 

 . استویفیت تسضیس  ٔثجت یٜ وٙٙس ثیٙیپیص( t;00/3، 00/0<05/0ای )ٔتنیط ضبیستٍی حطفٝ

 
 (t-values)افسار لیسرل  با استفاده از نرم ضرایب معناداری حالت در تحقیق اصلی مدل. 1 نمودار
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. سزٞت افعاض ِیعضَ ٘طبٖ ٔتی  استفبزٜ اظ ٘طْ ثب t-valuesضی ضطایت أسَ تحمیك ضا زض حبِت ٔؼٙبز 1 ٕ٘ٛزاض

)ضطایت ٔسیط( ضا ثب استفبزٜ اظ  ٚ ٔؼبزالپ سبذتبضیٌیطی )ثبضٞبی ػبّٔی(  ٔؼبزالپ ا٘ساظٜ یٝ ٕٞسَ ایٗ ٔ

ٝ . استٔؼٙبزاض زضغس  99ٚ زضغس  95ٞب ضطیت ٔسیط ایٗ ٔسَثطاسبس  وٙس.آظٖٔٛ ٔی t یٜ آٔبض ػجتبضپ   ثت

زضغتس   95ضٛز، ثبض ػبّٔی یب ضطیت ٔسیط، زض سغح اعٕیٙتبٖ   96/1تط اظ  ثعضي t یٜ آٔبضزیٍط، اٌط ٔمساض 

ضٛز، ثبض ػبّٔی یتب ضتطیت ٔستیط، زض ستغح      58/2تط اظ  ثعضي t یٜ آٔبضط ٔمساض ٕٞچٙیٗ اٌاست؛ ٔؼٙبزاض 

ٝ  آٖ استت وتٝ ثتیٗ ضبیستتٍی     یٜ زٞٙتس  ثبال ٘طبٖ. ٕ٘ٛزاض استٔؼٙبزاض زضغس  99اعٕیٙبٖ  ای ٞتبی حطفت

ٝ ٔسضسبٖ آٔٛظضىسٜ -t-values= ٚ 58/2<17/3 t 17/3>96/1) ای ثتب ویفیتت تتسضیس   ٞبی فٙی ٚ حطفت

values=) ای ٔسضسبٖ ٞبی حطفٝأب ثیٗ ضبیستٍی ،ٚخٛز زاضز زضغس 95ٚ  99ٔؼٙبزاضی زض سغح  یٝ ضاثغ

 ،(=t-values 13/0<96/1) اخطاضتسٜ ثط  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق ٚ ای فٝٚ حطٞبی فٙی آٔٛظضىسٜ

ٝ ٚ حطفٙی ٞبی  آٔٛظضىسٜٚ ثیٗ ویفیت تسضیس ٔسضسبٖ  ثتط   ضتسٜ  لػتس زضستی   یٝ ثط٘بٔت ا٘غجتبق  ٚ ای فت

 ٔؼٙبزاضی ٚخٛز ٘ساضز. یٝ ضاثغ (=t-values 83/1<96/1) اخطاضسٜ

 گیزی ًتیجِبحث ٍ . 4

ٝ    اَٚ ٘طبٖ زاز وٝ یٝ فطضی٘تبیح ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ زض ٔٛضز  ا٘غجتبق  ٚ ای ثتیٗ ضبیستتٍی حطفت

ٝ  یٝ ضاثغت ٞتبی  ٔمیبس ذطزٜأب ثیٗ  ،ای ٚخٛز ٘ساضزضاثغٝ اخطاضسٜثط  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔ  تتت  ٔسضست

 )ٔتسضس(،  ضإٞٙبیی ٚ ٔطتبٚضٜ ثتب ضتطایظ ٔدتطی     ،اخطایی ٞبی تػٕیٓ)ٔسضس(،  خبٔؼٝ ثب ضطایظ ٔدطی

ٔثجتت ٚختٛز زاضز ٚ ثتیٗ عطاحتی      یٝ ضاثغت ٞتبی ٔحتتٛا   اخطایی؛ ٔسیطیت آٔٛظضی ٚ ٚیژٌی ٞبی تػٕیٓ

ٝ  ٞبی تػٕیٓ آٔٛظضی ٚ ضطایظ ٔدطی )ٔسضس(، ، )ٔتسضس(  ای ٚ ضتطایظ ٔدتطی  اخطایی؛ ضبیستٍی حطفت

ٞبی ای ٚ ٚیژٌیحطفٝٞبی ضبیستٍیٔمیبس ذطزٜأب ثیٗ  ٔؼىٛس ٚخٛز زاضز. یٝ ضاثغاخطایی  ٞبی تػٕیٓ

 ضتسٜ  لػتس  زضسی یٝ ثط٘بٔا٘غجبق ، ٚسبیُ ٚ أىب٘بپ آٔٛظضی ٚ  ٔحتٛاٞبی ، ٚیژٌی (زا٘طدٛیبٖ )فطاٌیطاٖ

 ٚخٛز ٘ساضز.ٔؼٙبزاضی  یٝ ضاثغ اخطاضسٜثط 

زض  زضستی  یٝ ثط٘بٔت ػٙتٛاٖ ٔدتطی   ٝ ثت  ای ٔسضسبٖٞبی حطفٝضبیستٍی ثیطتأٞبی پژٚٞص زض ٔٛضز یبفتٝ

 (،1386ٚاخبضٌتبٜ، ثٝ ٘مُ اظ فتحتی  ؛1991) ثب تحمیمبپ والیٗ اخطاضسٜثط  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق 

ٗ ( ٕٞرتٛا٘ی زاضز ٚ ثتب تحمیمتبپ    1388) (، ٔٛٔٙی ٟٕٔٛئی ٚ ضتطیؼتٕساضی 1386) ٚاخبضٌبٜ فتحی  والیت

 ؛ ثتٝ ٘متُ اظ احٕتسی،   1377) (، ویبٔٙص1386) ٚاخبضٌبٜ فتحی (،1386 ٚاخبضٌبٜ، مُ اظ فتحیثٝ ٘ ؛1991)

ٜ  (، فتحتی 1385) (، احٕسی1385 ٔٙی ؤٔت ٚ  (،1388) ٔٙی ٟٕٔتٛئی ٚ ضتطیؼتٕساضی  ؤ(، ٔت 1393) ٚاخبضٌتب
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ٚ ٔحتتٛای زضستی    ٞبی فطاٌیطاٖ،ٕٞچٖٛ ٚیژٌی ٞبِفٝؤ( زض ثؼضی اظ 1392ٔ وبضضىی ٚ اِٟی، ٟٕٔٛئی،

ٞتبی  ٞتب ٚ غتالحیت  ضیعی زضسی خعء ضبیستٍیآضٙبیی ثب ضٚ٘س ثط٘بٔٝ ٕٞرٛا٘ی ٘ساضز. ،ٚسبیُ ٚ أىب٘بپ

 وبضضتىی ٚ اِٟتی،   ٟٕٔتٛئی، ؛ ٔتؤٔٙی  1388 ٟٕٔتٛئی ٚ ضتطیؼتٕساضی،  ٔؤٔٙی ) /ٔسضسبٖٔؼّٕبٖ ضطٚضی

تسضیس ثط سبٖ زِیُ تٕطوع ثیطتط ٔسض ثٝضبیس  .ضسٜ استتطریع زازٜ  (1392 ػجبثبف ٚ ٕٞىبضاٖ،؛ 1392

ستبظٚوبضی  ٚ ٘جتٛز   بی زضستی ٞت ثط٘بٔٝ یٜ زضثبضٌیطی ٚ ثحث ش ٚ زٚض ثٛزٖ آٟ٘ب اظ فضبی تػٕیٓٚ آٔٛظ

ضغجت  ایفٙی ٚ حطفٝ ٔسضسبٖ ،ٞبی زضسیبِت ٔسضسبٖ زض ضٚ٘س اخطای ثط٘بٔٝتؼییٗ سغح زذثطای ٔٙبست 

زٞٙس ٚ حسبسیت آٟ٘ب ثتیص اظ  ٕ٘ی اظ ذٛز ٘طبٖ اخطاضسٜثط ضسٜ زضسی لػسٞبی  ثط٘بٔٝچٙسا٘ی ثٝ ا٘غجبق 

 .استٔحتٛای ثط٘بٔٝ ثٝ چٍٍٛ٘ی آٔٛظش آٖ ٔؼغٛف 

ا٘غجتبق  زض ویفیت تتسضیس ٔسضستبٖ    :دٍم یِ فزضیًتايج ضزيب ّوبغتگی پیزعَى در هَرد 

ٞتبی  ٚیژٌتی  ٞتبی ٔمیتبس  ذتطزٜ ثیٗ ٘طبٖ زاز وٝ ٘تبیح  .زاضزتأثیط   ثط اخطاضسٜ ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔ

ی ٔؼٙتبزاض  یٝ ضاثغت  اخطاضسٜثط  ضسٜ لػس زضسی یٝ ثط٘بٔا٘غجبق ٚ  ،اخطای تسضیسٚ  ب ویفیتزا٘طدٛیبٖ ث

ٔ   ٞبی ٚیژٌیٔمیبس ذطزٜٚخٛز زاضز. أب ثیٗ ویفیت تسضیس ثب  ىب٘تبپ آٔٛظضتی،   ٞتبی ٔحتتٛا، ٚستبیُ ٚ ا

 ی ٚخٛز ٘ساضز.ٔؼٙبزاض یٝ ضاثغاخطایی  ٞبی تػٕیٓ ضطایظ ٔدطی )ٔسضس( ٚ

ثتط   ضتسٜ  لػتس زضستی   یٝ ثط٘بٔت ا٘غجتبق  زض ویفیت تسضیس ٔسضسبٖ  تأثیطص زض ٔٛضز ٞبی ایٗ پژٚٞ یبفتٝ

 ٔفترتط  (،1385) ٚضوی(، ضؼجب٘ی1385ٕٞىبضاٖ ) (، ٟٔطاْ 1388ٚ) اثیضی ٚ ٕٞىبضاٖ تحمیمبپ ثب اخطاضسٜ

 ٟٕٔٛئی ٚٔؤٔٙی ، ثٝ ٘مُ اظ 2004) وبٔطَٚ(، 1386) ٔفترط (،1392 ،ٕٞىبضاٖ ؛ ثٝ ٘مُ اظ ّٔىی 1386ٚ)

ٚ ٕٞىتبضاٖ   جبثبفػ (، 1994) ٖٛٞبٚٚض ٚ آضیٍٙت ،(2000) ثىبِٛ ٚ ِٚفٛضز(، 1998) ٔبضتٙع ،(1392 ٕٞىبضاٖ

ٖ ٔؤٔٙی (، 1392) ٚ ٔتؤٔٙی  (، 1389) ٟٕٔٛئی ٚ ٕٞىتبضا  تتأثیط  یٝ ظٔیٙت  زض ،(1392ٕٞىتبضاٖ )  ٟٕٔتٛئی 

ٚ زاضز ٜ ٕٞرتٛا٘ی  اضساخطثط  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق زض ٞبی زا٘طدٛیبٖ ٚ اخطای تسضیس ٚیژٌی

. ٕٞستٛ ٘یستت   )ٔتسضس(  ٚسبیُ ٚ أىب٘بپ ٚ ضطایظ ٔدتطی  بی زیٍط ٕٞچٖٛ ٔحتٛای زضس،ِٞفٝؤزض ٔ

-اخطاضسٜ، ٚیژٌتی ثط ٞبی زضسی لػسضسٜ تطیٗ ػبُٔ زض ا٘غجبق ثط٘بٔٝ تحمیمبپ ٘طبٖ زازٜ است وٝ ٟٔٓ

تنییطاتتی زض ستجه   سجت ( وٝ 1392، وبضضىی ٚ اِٟی ، ٔؤٔٙی ٟٕٔٛئی) است )زا٘طدٛیبٖ( ٞبی فطاٌیطاٖ

ٓ   س، چطازٞ٘ٛػی ویفیت تسضیس ٔسضس ضا تحت ضؼبع لطاض ٔی ثٝٚ ضٛز  ٔیتسضیس ٔسضس  تتطیٗ   وتٝ ٟٔت

 . تمبی یبزٌیطی آٟ٘ب ٘ٛضتٝ ضسٜ استزضسی ثطای اض یٝ ثط٘بٔبی زضسی فطاٌیطاٖ ٞستٙس ٚ ٞ٘فغ ثط٘بٔٝ شی

ٝ ثیٗ ضبیستتٍی ح ٖ زاز وٝ سْٛ ٘طب یٝ فطضی٘تبیح ضطیت ٕٞجستٍی پیطسٖٛ زض ٔٛضز  ای ٚ ویفیتت  طفت

ثیٙتی ویفیتت   ای لبزض ثٝ پتیص ٞبی حطفٝی ٚخٛز زاضز ٚ ٕٞچٙیٗ ٔتنیط ضبیستٍیٔؼٙبزاض یٝ ضاثغتسضیس 



   

 
 5931چْلن، پايیش ٍ سهغتاى  ُؽوار 519

 

ٚ ضیس، ای ثب اختطای تتسضیس، اضظضتیبثی تتس    ٞبی ضبیستٍی حطفٝٔمیبس ذطزٜثیٗ  .است ٔسضسبٖ تسضیس

ی ٔؼٙتبزاض  یٝ ضاثغای ٚ عطح زضس أب ثیٗ ضبیستٍی حطفٝ؛ زی ٚخٛز زاضٔؼٙبزاض یٝ ضاثغفطزی   ثیٗضٚاثظ 

ٝ  ثتیٗ ضبیستتٍی  اضتجتبط   یٝ ظٔیٙٞبی ایٗ پژٚٞص زض یبفتٝ ٚخٛز ٘ساضز. ویفیتت تتسضیس   ٚ ای ٞتبی حطفت

 ٔتؤٔٙی ؛ ثتٝ ٘متُ اظ   2007) پطٚضش ایبالپ ٔتحتسٜ  ، ٚظاضپ آٔٛظش ٚ(1373) ثب تحمیمبپ سیف ،ٔسضسبٖ

ِٚت ٘یح(، 1391، ُ اظ غٙچی ٚ ٕٞىبضاٖثٝ ٘م، 1994) ، پطٚسط ٚ ٕٞىبضاٖ(1388 ٚ ضطیؼتٕساضی،ٟٕٔٛئی 

ُ 1390) ٟٔط ٚ ٕٞىبضأٖحٕسی  (،2005) ٕٞىبضاٖ ٚ ٖ ضطستتب ٚ  (، وت ضفؼیتب ٚ  ستیتی  ٚ (،2013) ٕٞىتبضا

ضطط ٟٔٓ تٛفیتك زض   ،ایٞبی حطفٝحمیمبپ ٘طبٖ زازٜ است وٝ ضبیستٍیت .ٕٞسٛست (2012) ٕٞىبضاٖ

ٝ ٚ ثٟطٜاست تسضیس اثطثرص ٚ ثبویفیت ٔٙظٛض  ثٝتسضیس ٔسضسبٖ   ،ی زض تتسضیس اٌیطی اظ ٔسضسبٖ حطفت

 .وٙس ضا تضٕیٗ ٔییبزٌیطی فطاٌیطاٖ  یاضتمب

ای ٔسضسبٖ آٔٛظضتىسٜ ٞبی حطفٝآٖ است وٝ ثیٗ ضبیستٍی یٜ زٞٙس ٘طبٖ٘تبیح ٔسَ ٔؼبزالپ سبذتبضی 

 یٝ ضاثغت  (=t-values= ٚ 58/2<17/3 t-values 17/3>96/1) ای ثتب ویفیتت تتسضیس   ٞبی فٙی ٚ حطفٝ

ٞبی فٙی ای ٔسضسبٖ آٔٛظضىسٜٞبی حطفٝأب ثیٗ ضبیستٍی ؛ٚخٛز زاضززضغس  95ٚ  99ی زض سغح ٔؼٙبزاض

( ٚ ثیٗ ویفیت تسضیس =t-values 13/0<96/1) اخطاضسٜثط  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق ٚ ای فٝٚ حط

-t 83/1<96/1) اخطاضتسٜ ثتط   ضتسٜ  لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔغجبق ا٘ٚ ای فٝٚ حطٞبی فٙی ٔسضسبٖ آٔٛظضىسٜ

values=) ٝی ٚخٛز ٘ساضز.ٔؼٙبزاض یٝ ضاثغٞب( زض وُ  ٔؤِفٝ ذطزٜخع ثطذی  )ث 

 پیؾٌْادّا

 تٛاٖ ٔغطح وطز: ٞبی ظیط ضا ٔیٞبی پژٚٞص پیطٟٙبزثب تٛخٝ ثٝ یبفتٝ

ٝ  ضبیستٍی ثٝ ضٙبسبیی ،ایٔٙسی اظ ٔسضسبٖ حطفٝٔٙظٛض ثٟطٜٝ ثای زا٘طٍبٜ فٙی ٚ حطفٝ -  ای ٞتبی حطفت

ٞتبی  ٞبی غتالحیت ٘بٔٝ آییٗتسٚیٗ ثٝ تٟیٝ ٚ آٖ ٚ ثطاسبس  ثپطزاظزٞبی ٔغبِؼبتی ٔسضسبٖ زض لبِت عطح

ایٗ  زاضتٗساْ ٔسضسبٖ ٚ زض استروٙس ای الساْ استرساْ زض زا٘طٍبٜ فٙی ٚ حطفٝثب ٞسف ای ٔسضسبٖ حطفٝ

 ؛وٙسضا ضطط ٚضٚز ثٝ ایٗ حطفٝ لّٕساز  ٚ ذسٔتای ٚ وست آٟ٘ب زض ثسی حطفٝٞبغالحیت

ٞبی ظیط ٘ظط ٚظاضپ ػّْٛ، تحمیمبپ ٚ ػٙٛاٖ یىی اظ زا٘طٍبٜٝ ثای حطفٝ سبظٔبٖ ٔطوعی زا٘طٍبٜ فٙی ٚ -

آضٙبیی ثتب  ثطای ٞبی آٔٛظضی ٞبی آٔٛظش ضٕٗ ذسٔت یب وبضٌبٜتساثیطی ٕٞچٖٛ ثطٌعاضی زٚضٜ ،فٙبٚضی

 ؛ثرص ٚ ثبویفیت، ثطای ٔسضسبٖ ذٛیص تساضن ثجیٙسضیعی زضسی ٚ تسضیس اثطثط٘بٔٝ
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ٞتبی آٔٛظضتی ٚ   ٞب ٚ فیّٓٞبی تسضیس ٔٛفك، تٟیٝ ٚ تٛظیغ ثِٛتٗٞبی ذبظ ضٚشٞب ٚ ٕٞبیص٘طست -

ٔٙظتٛض   ثٝٞب ای تٛسظ ٔسیطاٖ ٌطٜٚفٝٚ حطٞبی فٙی پژٚٞی زض آٔٛظضىسٜ زضسٞبی ، ٘طست آٔٛظضی وٕه

ٕٞىبضاٖ ٔٛفك زض أتط تتسضیس، زض   زیٍط ٞبی  ثٟطٔٙسی اظ زیسٌبٜ آٔٛظضی ٚٔسبئُ حُ  یٝ زض ظٔیٙثحث 

ٛ   ٞتبی زضستی  اضتمبی ویفیت تسضیس ٚ اخطای غحیح ثط٘بٔٝ ٝ   تٛستظ ٔست ای ٚالٖ زا٘طتٍبٜ فٙتی ٚ حطفت

 ثیٙی ٚ اخطا ضٛز. پیص

ثتب ویفیتت تتسضیس ٚ     اخطاضتسٜ ثتط   ضتسٜ  لػتس زضستی   یٝ ثط٘بٔثیٗ ا٘غجبق  ٔؼٙبزاضاضتجبط ٘جٛز ضغٓ  ػّی 

آ٘دتب وتٝ    زض ایتٗ پتژٚٞص، اظ   ضتس٘س(  ٔؼٙتبزاض ٞب وٝ ِفٝؤٔ ذطزٜخع ثطذی  ثٝ ) ای ٔسضسبٖتٍی حطفٝضبیس

 زضضتٛز، ستؼی ضتٛز     ٞبی تطثیتت ٔؼّتٓ لّٕتساز ٔتی    ضیعی زضسی خعء اٞساف اغّی زٚضٜآضٙبیی ثب ثط٘بٔٝ

ٞتبی  ثط٘بٔٝ ٘مطی فطاتط اظ ٔدطی طایظ ٚ ثستط ٔٙبست ثطای ٔسضسبٖ زضض ،ایٞبی فٙی ٚ حطفٝآٔٛظضىسٜ

ٝ   ٚ طز٘س، ٌتأییس ٘یع ٌطفتٝ   ا٘دبْٞبی ٝ پژٚٞصچتب چٙب٘آیس زضسی فطاٞٓ  ٔٛخجبپ تحمتك اثتطثرص ثط٘بٔت

ٞبی فٙی ٚ آٔٛظضىسٜ تٛسظ ٔسضسبٖ ضسٜاخطاثط  ضسٜ لػسزضسی  یٝ ثط٘بٔا٘غجبق  یٝ ٚاسغٝ ٞبی زضسی ث

 .آیسفطاٞٓ  ای ثیص اظ پیصحطفٝ

 ّا ًَؽت پی

1. Lambert 
2. Parker & Neary 
3. Martens 
4. Professional competency 
5. Nijveldt ,Beijaard, Brekelmans,Verloop & Wubbels 
6. Foundations of vocational speciality 
7. School-community relations 
8. Guidance and counseling 
9. Instructional planning 
10. Instructional management 
11. Instructional practice 
12. Instructional evaluation 

 ٕٞساٖ سیٙبی ثٛػّی ٚ ٔطٟس فطزٚسی زا٘طٍبٜ زضسی ی ثط٘بٔٝ . استبزا13ٖ

14. Varimax 
15. Eigen Value 
16. Cut off- point 
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