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یت داًص در کتابخاًِ ساسی هذیز پیادُ  ؤثز بزسٌجص هیشاى تأثیز عَاهل ه

 یشدی استاى ّای داًطگاّ

 *1پارسائیاىهزین 

 2ًصزت ریاحی ًیا
 

ٍ ضتجِ ثٌسی فَاهل هإحط زض پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی  قٌبؾبئی: ّذف 

 اؾتبى یعز هی ثبقس.

وتبثساض قبغل زض وتبثربًِ  120تحلیلی ٍ ربهقِ آى قبهل تقساز  –پیوبیكی ضٍـ اًزبم پػٍّف  :رٍش

ثب اؾتفبزُ اظ فطهَل وَوطاى تقساز ی ثبقس وِ ه1392-93بّی اؾتبى یعز زض ؾبل تحهیلی ّبی زاًكگ

اثعاض گطزآٍضی زازُ، پطؾف ًبهِ هحمك  اًتربة قسًس. ٍ ثِ فٌَاى ًوًَِ ًفط اظ آًْب ثهَضت تهبزفی 92

زضرِ ای لیىطت ثَز. ضٍایی نَضی پطؾكٌبهِ تَؾظ اؾبتیس ثبتزطثِ تأییس ٍ ثِ  5ؾبذتِ ثب همیبؼ 

تزعیِ ٍ تحلیل زازُ ّب ثب اؾتفبزُ قس.  /.(913)طًٍجبخضطیت آلفبی وهٌؾَض تأییس پبیبیی آى اظ آظهَى 

 ؾٌزف هیعاى تأحیطثطای ، گطفتاًزبم  spss18ٍ ثِ ووه ًطم افعاض آهبضی  اؾتفبزُ اظ آهبض اؾتٌجبعی

ثطای هكرم وطزى اٍلَیت ٍ  ته ًوًَِ ای tفَاهل هإحط زض پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف اظ آظهَى 

 آظهَى فطیسهي اؾتفبزُ گطزیس.تأحیطگصاضی فَاهل هصوَض اظ 

اظ هیبى فَاهل هإحط زض پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف، تٌْب زٍ فبهل فطٌّگ ؾبظهبًی ٍ اهىبًبت  یافتِ ّا:

 .فٌبٍضی اظ ٍضقیت هٌبؾجی ثطذَضزاض هی ثبقٌس

ثب تَرِ ثِ اّویت ٍ ربیگبُ ٍیػُ وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی زض پیكجطز ًتبیذ ثسؾت آهسُ  ًتیجِ گیزی:

ز، ساف آهَظقی ٍ پػٍّكی زاًكگبّْب ٍ ًمكی وِ هسیطیت زاًف زض ضؾیسى ثِ اّساف هصوَض زاضاّ

ضا ثیف اظ اظ ؾَی هؿئَلیي   ثیكتطتَرِ ٍ ثطًبهِ ضیعی  لعٍم چٌساى هغلَة ًوی ثبقس وِ ایي هؿألِ

 پیف آقىبض هی ؾبظز.
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اؾتبى  زاًكگبّیّبی پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف، وتبثربًِ  ،هسیطیت زاًف ّا:کلیذٍاصُ

 یعز

 هقذهِ

اهطٍظُ ؾبظهبًْب ثطای حفؼ ثمبء ٍ تَؾقِ ذَیف ٍ اًغجبق ثب تغییطات هحیظ ضلبثتی ثب  

ؾبیطیي ًیبظهٌس زاًف ّؿتٌس، ظیطا اگط ؾبظهبًی ًتَاًس زاًف هَضزًیبظ ذَز ضا زض ربیگبُ هٌبؾت 

ثِ فجبضتی زیگط  ،آى تكریم زّس زض فطنِ ضلبثت ثب ؾبیط ؾبظهبًْب زچبض هكىل ذَاّس قس

هْوتطیي ؾطهبیِ ؾبظهبًْب زاًكی اؾت وِ ثِ آى زؾتطؾی زاضًس ٍ زض ایي هیبى ؾبظهبًْبیی هی 

ضٍظتطیي زاًف ثكطی ضا زض حَظُ وؿت ِ تَاًٌس هَفك ثبقٌس وِ ثتَاًٌس ثیكتطیي، هقتجطتطیي ٍ ث

زض ثِ زیگط هقٌی  (،1390هٌهَضی،ٍ وبض ذَز زض اذتیبض گیطًس ٍ اظ آى اؾتفبزُ ثْیٌِ ًوبیٌس)

تطیي ًَؿ لسضت تلمی هی قَز هَفمیت زض هسیطیت زاًف ًیع پیف ظهیٌِ وْهفهطی وِ زاًف 

ثتی تلمی هی گطزز)حؿي ظازُ، ای ثطای هَفمیت زض فطنِ فقبلیتْبی ؾبظهبًی ٍ حتی ثبظاض ضلب

زضذهَل هسیطیت زاًف، تقبضیف ثؿیبضی اضائِ قسُ اهب زض یه هفَْم ولی هسیطیت (.1383

ًگْساضی ٍ ثىبضگیطی زاًف   تؿْین،  وؿت،  ذلك،  اًف، هسیطیت ول ؾطهبیِ فىطی ؾبظهبى،ز

فطٌّگی ٍ في آٍضی اعالفبت   هٌبؾت زض ؾبظهبى تَؾظ ًیطٍی اًؿبًی ٍ ظیطؾبذتْبی ؾبظهبًی،

ضٍظآهسی ٍ ایزبز ؾبظهبى   اؾت وِ زؾتبٍضز آى تَلیس اضظـ اظ زاضایی ّبی ًبهلوَؼ ؾبظهبى،

وتبثربًِ ّب ٍ هطاوع اعالؿ ضؾبًی وِ اظ زیطثبظ وبًَى تَرِ (. 1388  ی ثبقس) ضثیقی،بزگیطًسُ هی

ثِ ٍ ارطای هسل ّبی هرتلف هسیطیتی ثَزُ اًس، ثِ هخبثِ یه ؾبظهبى غیطاًتفبفی، هلعم 

ؿتٌس، ظیطا ثْطُ ٍضی ایي ًْبزّب اظ آى لحبػ اّویت ثىبضگیطی انَل ٍ فٌَى هسیطیت زاًف ّ

س گصاقت. ثٌبثطایي ثب پصیطـ ایٌىِ ٌظیطؾبذت ّبی هلی یه توسى تأحیط ذَاّزاضز وِ ثط توبم 

هسیطیتی اؾت وِ اظ تىبهل ؾبیط  یيزض حبل حبضط هسیطیت زاًف تٌْب تىٌیه ٍ ضٍیىطز ًَ

ضٍقْبی هسیطیتی ثَرَز آهسُ اؾت ٍ زض فیي ایٌىِ هكىالت ضٍقْبی هسیطیتی پیكیي ضا 

زاضز؛ وتبثربًِ ّب ٍ هطاوع اعالؿ ضؾبًی ثِ هٌعلِ ًْبزی وِ ، ثلىِ ؾقی زض رجطاى آًْب ًیع ًساضز

ًیبظهٌس ارطای ضٍیىطز هسیطیتی لَی هی ثبقٌس، ًبچبض ثِ پصیطـ هسیطیت زاًف ّؿتٌس تب 

) فجسذسا،  ثىبٌّس -ثب ؽَْض فٌبٍضیْبی رسیس –ؾطاؾیوگی ٍ آقفتگی ذَز  ثتَاًٌس اظ هیعاى

1388). 

زض ایي هیبى وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی ثب تَرِ ثِ ربیگبُ ٍاال ٍ اضظقوٌسی وِ زض پیكجطز ٍ  

تَؾقِ اّساف فلوی ٍ پػٍّكی وكَض زاضًس هی تَاًٌس ًمكی هْن ٍ ثی ًؾیط زض ارطای ّط چِ 

ثْتط ثطًبهِ ّبی هسیطیت زاًف زاقتِ ثبقٌس ٍ اظ ایي عطیك تَاًوٌسیْبی ذَز ضا زض ظهیٌِ 
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  ،ی زاًكگبّیّب ارطای هَفك هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ثـ اعالفبتی ثْجَز ثركٌس.هسیطیت هٌب

ًیبظهٌس فبوتَضّبیی اؾت وِ ثتَاًس توبم فقبلیتْبی وتبثربًِ ضا ًؾبم ثركس. نطفبً تالـ زض 

رْت پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف ًوی تَاًس تضویٌی ثطای ضؾیسى ثِ هٌبفـ هتهَض آى ثبقس. 

ًیبظهٌس ظهیٌِ هٌبؾت ؾبذتبضی، فطٌّگی، فٌبٍضی ٍ اًؿبًی ٍ ًیع تغییطات تغییط زض ؾبظهبى، 

ثِ ثیبًی زیگط، هَفمیت زض پیبزُ ؾبظی  (.1386ّوبٌّگ زض ایي حَظُ ّبؾت)راللی ٍ ًؾبفتی, 

هسیطیت زاًف ًیبظهٌس آى اؾت وِ ثب اضظیبثی ٍضـ هَرَز اظ ًؾط فطٌّگ ٍ فبهل اًؿبًی، 

فطایٌسّب اظ هیعاى آهبزگی وتبثربًِ ثطای ثىبضگیطی هَفك هسیطیت ؾبذتبض ٍ فٌأٍضی اعالفبت، 

(. زض ایي هیبى آقٌبیی وتبثساضاى ثب هفَْم هسیطیت 1389 زاًف قٌبذت زاقتِ ثبقین)فتح اللْی،

زاًف ٍ تَاًبیی آًْب زض  پیبزُ ؾبظی آى اظ اّویت ظیبزی ثطذَضزاض هی ثبقس، چطا وِ ٍرَز 

اظ لجیل ًبآقٌبیی ثب وتبثربًِ ٍ ذهَنیبت آى ٍ ًیع ًساقتي  ثطذی ضقفْب اظ ؾَی وتبثساضاى

هْبضتْبی آهَظقی الظم رْت قطوت زض ثطًبهِ ّبی هسیطیت زاًف ًیع ثبفج هی قَز تب 

 (.2003هكبضوت آًْب زض ثطًبهِ ّبی هسیطیت زاًف ثب اذتالل هَارِ گطزز)وَیٌب، 

عطف هحممبى ٍ ًَیؿٌسگبى رسٍل قوبضُ ا ًكبى زٌّسُ فَاهل ظیطؾبذتی پیكٌْبزی اظ  

 اؾت.نبحت ًؾط زض حَظُ هسیطیت زاًف 

 زض ذهَل فَاهل هإحط زض پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی، ریي 

( زض هغبلقِ ای تزطثی ثِ ثطضؾی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی قطق ٍ 2007)

اعالفبت ٍ هسیطیت زاًف، هعایبی  رٌَة آفطیمب پطزاذت ٍ ضوي ثیبى تفبٍتْبی هسیطیت

ثىبضگیطی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی ضا ثیبى ًوَز ٍ ثِ ایي ًتیزِ ضؾیس وِ 

ثیكتط وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی زض وكَضّبی هَضز هغبلقِ ثِ ربی هسیطیت زاًف، هسیطیت 

یبزُ ؾبظی هسیطیت اعالفبت ضا پیبزُ ؾبظی هی وٌٌس؛ زض ًْبیت ًیع ضاّىبضّبی فولی ثطای پ

( زض پػٍّكی ثب ثطضؾی 1388) فغبپَض زاًف زض وتبثربًِ ّبی هَضز هغبلقِ ضا هغطح وطز.

ٍضقیت فبهلْبی ؾبظهبًی )فطٌّگ ؾبظهبًی، ؾبذتبض ؾبظهبًی، فٌبٍضیْبی اضتجبعی، هٌبثـ اًؿبًی 

ثربًِ ّبی ٍ آهَظـ( زض وتبثربًِ ّبی هطوعی زاًكگبّْبی تْطاى ، ثِ ایي ًتیزِ ضؾیس وِ وتب

زاًكگبّی قْط تْطاى اظ رٌجِ ّبی هرتلف هسیطیت زاًف زض ٍضقیت هٌبؾجی لطاض ًساضًس ٍ 

( زض پػٍّكی ، ثب هغبلقِ 1388ّوگی پبئیي تط اظ حس هتَؾظ هی ثبقٌس. غفبضی ٍ ّوىبضاى )

ضاّجطزی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس وِ ؾِ هإلفِ 

طٌّگ ٍ ًیطٍی اًؿبًی، اظ رولِ فَاهلی ّؿتٌس وِ هی تَاًٌس ثِ اقتطان زاًف ٍ فٌبٍضی، ف

ایزبز فطٌّگ هكبضوت ؾبظهبًی رْت ضاّجطز هَفك هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی 

( زض پػٍّكی ثِ ثطضؾی ظیطؾبذتْبی هسیطیت زاًف 1388ووه وٌٌس. ذزؿتِ فط ٍ زیسُ گبُ )

الؿ ضؾبًی زاًكگبُ قیطاظ اظ زیسگبُ هترههبى اعالؿ ضؾبًی وتبثربًِ زض وتبثربًِ ّب ٍ هطاوع اع
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ّبی زاًكگبّی پطزاذتٌس ٍ ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس وِ ظیطؾبذتْبی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ 

( زض پػٍّكی ثِ 1388) ضضبئی .ولی زض ٍضقیت هٌبؾجی لطاض ًساضز ّبی هَضز ثطضؾی ثِ عَض

اًف زض وتبثربًِ هطوعی ٍ وتبثربًِ ّبی زاًكىسُ ّبی ثطضؾی ٍضقیت ظیطؾبذتْبی هسیطیت ز

فالهِ عجبعجبئی پطزاذت ٍ ثِ ایي ًتیزِ ضؾیس وِ ظیطؾبذتْبی ضاّجطزّبی ؾبظهبًی ٍ 

،  فطآیٌسّبی ؾبظهبًی ٍ فطٌّگ ؾبظهبًی زض ٍضقیت هتَؾظ، ٍ ظیطؾبذتْبی هٌبثـ اًؿبًی

ْبیت ٍضقیت ولی ظیطؾبذتْبی زض ً. فٌأٍضی اعالفبت ٍ ثَزحِ زض ٍضقیت ضقیف لطاض زاضًس

هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبُ فالهِ عجبعجبئی زض ٍضقیت هتَؾظ هتوبیل ثِ ضقیف 

( زض پػٍّكی ثِ ثطضؾی ٍضقیت فَاهل هإحط ثط چطذِ 1392) لطاض زاضز. زٍالًی ٍ ّوىبضاى

بثساضاى( اظ هسیطیت زاًف) فٌبٍضی اعالفبت، فطٌّگ ؾبظهبًی، هٌبثـ اًؿبًی ٍ هْبضتْبی وت

زیسگبُ وتبثساضاى زاًكگبّی قْطؾتبى اضٍهیِ پطزاذتٌس ٍ ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس وِ اظ زیسگبُ 

وتبثساضاى ؾِ فبهل فطٌّگ ؾبظهبًی، فٌبٍضی اعالفبت ٍ ًیطٍی اًؿبًی، اظ احطگصاضتطیي فَاهل ثط 

ِ وتبثربً 30( ثِ ثطضؾی ٍضقیت 2011چطذِ هسیطیت زاًف ّؿتٌس. ًبظین ٍ هَوْطری)

زاًكگبّی زض ٌّس ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف پطزاذتٌس ٍ ثِ ایي ًتیزِ ضؾیسًس وِ فسم 

زضن هفبّین هسیطیت زاًف ٍ فمساى فطٌّگ اقتطان زاًف، تقْس ثبالی هسیطیت، اًگیعُ ّب ٍ 

پبزاقْب، ظیطؾبذتْبی فٌبٍضی ٍ هٌبثـ هبلی وبفی؛ اظ چبلكْبی اؾبؾی ثطای ارطای هسیطیت 

 بثربًِ ّبی زاًكگبّی ٌّس اؾت. زاًف زض وت

لصا ثب تَرِ ثِ اّویت هسیطیت زاًف ٍ ًمف آى زض فولىطز وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی  

پػٍّف حبضط زض نسز اؾت تب اظ عطیك ثطضؾی ازثیبت هَضَفی، فَاهل هإحط ثط پیبزُ ؾبظی 

اؾتبى یعز ثِ هسیطیت زاًف ضا قٌبؾبئی ًوَزُ ٍ ٍضقیت آًْب ضا زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی 

اظ یه ؾَ هحممبى  ثب ایي تطتیت، .تفىیه قبذم ّبی هطثَط ثِ ّطوسام اظ آًْب ثطضؾی ًوبیس

ّب ضا ثِ ّوطاُ قبذهْبی آًْب ٍ ًیع هیعاى اّویت ّط قبذم ضا ای اظ هإلفِهزوَفِتَاًٌس هی

ی زیگط ٍ اظ ؾَ ،وِ زض ازثیبت هَضَفی پیف اظ ایي اضائِ قسُ اؾت زض اذتیبض زاقتِ ثبقٌس

هؿئَالى وتبثربًِ ّب ثساًٌس وِ یه وتبثربًِ وِ فاللوٌس ثِ پیبزُ ؾبظی هَفك هسیطیت زاًف 

اؾت الظم اؾت چِ ذهَنیبت ٍ قطایغی زاقتِ ثبقس. لصا ثب تَرِ ثِ هغبلجی وِ گفتِ قس 

ّسف ولی پػٍّف حبضط تقییي ٍضقیت وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی اؾتبى یعز اظ لحبػ اهىبى 

 هسیطیت زاًف زض آًْب هی ثبقس. پیبزُ ؾبظی
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 اس ًظز هحققیي هختلف . سیزساختْای هذیزیت داًص1جذٍل

 

 

 پزسطْای پضٍّص

ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی  «ضّجطی»ٍضقیت  .1

 اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟

ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی « فطٌّگ ؾبظهبًی»ٍضقیت  .2

 زاًكگبّی اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟

 عَاهل سیزساختی هذیزیت داًص پضٍّطگز)اى(

 ًَّگ ٍ ّوىبضاًف
(2005) 

  ضاّجطز الگَگیطی ٍ ؾبذتبض زاًكی احطثرف، فطٌّگ ؾبظهبًی،
ضّجطی   ظیطؾبذت ؾیؿتن ّبی اعالفبتی، هكبضوت ٍ آهَظـ افطاز،

اضظیبثی   هٌبثـ،هحیظ یبزگیطی ٍ وٌتطل   ٍ تقْس هسیطیت اضقس،
 .آهَظـ حطفِ ای ٍ وبض تیوی

 وَآى یَ ٍاًگ
(2005) 

ضّجطی ٍ حوبیت ضّجطی، فطٌّگ، فٌبٍضی اعالفبت، اّساف ٍ 
اؾتطاتػی، ظیطؾبذتْبی ؾبظهبًی، فقبلیتْب ٍ فطایٌسّبی ؾبظهبًی، 

 هكَلْب، هٌبثـ، یبزگیطی ٍ آهَظـ، هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی
 ؾبذتبض ؾبظهبًی –فٌبٍضی  –فطٌّگ ؾبظهبًی  -افطاز (2006لی ٍ لی )

 وىبضاًفّظاین ٍ 
(2007) 

 ؾبذتبض ؾبظهبًی ٍ ؾطهبیِ فىطی  فطٌّگ ؾبظهبًی،  فٌأٍضی،

 چبًگ ٍ ّوىبضاًف
(2009) 

  فٌأٍضی اعالفبت، هؿتٌس ؾبظی،  اضظقْب ٍ هأهَضیتْبی ؾبظهبًی،
 هسیطیت ٍ ًیطٍی اًؿبًی

 (2010) ٍالوحوسی

هسیطیت فبلی، فطٌّگ ؾبظهبًی، ظیطؾبذتْبی حوبیتْبی 
  تىٌَلَغیه، اؾتطاتػی هسیطیت زاًف،اًساظُ گیطی فولىطز،

  پبزاقْب ٍ هكَلْب،  فقبلیتْب ٍ فطایٌسّب،  ظیطؾبذتْبی ؾبظهبًی،
هسیطیت هٌبثـ اًؿبًی،   تقلین ٍ آهَظـ،  هحسٍزیتْبی هٌبثـ،

 الگَثطزاضی

 (2012ًَّگ ٍ پَلی)
ذهَنیبت   ذهَنیبت هسیطیت زاًف،  زی،هحیظ، ذهَنیبت فط

 فبوتَض فطٌّگی  ظیطؾبذت تىٌَلَغی اعالفبت،  ؾبظهبًی،

 (2013وبضًَؾىبؼ)
تىٌَلَغی ٍ   هسیطیت ًیطٍی اًؿبًی،  اؾتطاتػی، فطٌّگ،  ضّجطی،

 اًساظُ گیطی
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ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی  «ؾبذتبض ؾبظهبًی» ٍضقیت .3

 چگًَِ اؾت؟زاًكگبّی اؾتبى یعز 

ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی  «هٌبثـ اًؿبًی» ٍضقیت .4

 اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟

ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی  «ٍضیبفٌاهىبًبت » ٍضقیت .5

 زاًكگبّی اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟

تأحیط گصاضی فَاهل هإحط ثط پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی  ضتجِ ثٌسی .6

 زاًكگبّی اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟

 

 رٍش پضٍّص

قبهل اؾت. ربهقِ آهبضی پػٍّف  تحلیلی -پػٍّف حبضط وبضثطزی ٍ اظ ًَؿ پیوبیكی 

ًَض، آظاز، فلَم یعز، پیبم زٍلتی ّبی زاًكگبُط اظ وتبثساضاى قبغل زض وتبثربًِ ّبی ًف 120تقساز 

ثطاؾبؼ فطهَل وَوطاى حزن ًوًَِ  هی ثبقس یعز فلن ٍ ٌّط اؾتبىٍ  وبثطزی -فلوی پعقىی ٍ

. ثِ پطؾكٌبهِ روـ آٍضی گطزیس 80 پطؾكٌبهِ تَظیـ قسُ روقبً 92اظ ثیي  .سًفط ثطآٍضز ق 92

طؾكٌبهِ ای ای اؾتبًساضز زض ایي ظهیٌِ، اثعاض روـ آٍضی اعالفبت، پزلیل فسم ٍرَز پطؾكٌبهِ

گعیٌِ ای لیىطت زض آى اؾتفبزُ قسُ اؾت.  5إال  اؾت وِ اظ عیف ؾ 45هحمك ؾبذتِ قبهل 

، پؽ اظ تٌؾین زض ثِ هٌؾَض ؾٌزف ضٍایی پطؾكٌبهِ، ضوي ضفبیت انَل تٌؾین پطؾكٌبهِ

هَضز تأییس آًبى لطاض گطفت.   اذتیبض چٌس تي اظ اؾبتیس ضقتِ لطاض گطفت ٍ پؽ اظ اًزبم انالحبت،

هحبؾجِ  913/0ثطاثط ثطضؾی قس وِ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ هحبؾجِ پبیبیی پطؾكٌبهِ اظ عطیك

 -آظهَى ّبی وبلوَگطٍف ، اظSPSSاظ ًطم افعاض  ثب اؾتفبزُ گطزیس. ثطای تحلیل زازُ ّب

 .قسته ًوًَِ ای ٍ آظهَى فطیسهي اؾتفبزُ  tاؾویطًَف، آظهَى 

 یافتِ ّای پضٍّص

 اسویزًَف -کالوَگزٍفآسهَى 

اؾویطًَف  -زض ایي پػٍّف ثِ هٌؾَض تقییي ًطهبل ثَزى زازُ ّب اظ آظهَى وبلوَگطٍف 

آهسُ اؾت ثیبًگط ًطهبل ثَزى زازُ  2قوبضُ اؾتفبزُ قسُ اؾت. ًتبیذ ایي آظهَى وِ زض رسٍل 

 ّبی ایي پػٍّف اؾت.
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 تک ًوًَِ ای tآسهَى 

ثطای قٌبؾبئی فَاهل تأحیط گصاض ثط پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی  

ثِ ایي نَضت ارطا هی قَز   tته ًوًَِ ای اؾتفبزُ قسُ اؾت. آظهَى    tاؾتبى یعز اظ آظهَى 

هكرم   tوِ اثتسا فسزی ضا ثطای هیبًگیي ربهقِ فطو هی ًوبئین، ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى 

اضظقی  5هی وٌین وِ آیب ایي فطو نحیح اؾت یب ذیط. ثب تَرِ ثِ ایٌىِ عیف لیىطت پبؾد 

 هی قَز وِ ثِ ضٍـ ظیط هحبؾجِ هی گطزز: 3هی ثبقس، هیبًگیي فطضی ثطاثط ثب 

Test value  = (1+2+3+4+5) / 5 = 3 

ی ثِ نَضت ظیط فطو نفط ٍ فطو همبثل آى ثطای توبهی هإلفِ ّبی هَضز ثطضؾ ،ثط ایي اؾبؼ

 تقطیف  هی قَز:

ثطای اؾتمطاض هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی  Xفسم ٍضقیت هٌبؾت هإلفِ  فزض صفز :

 زاًكگبّی اؾتبى یعز 

H0: M≤ 3 

ثطای اؾتمطاض هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی  X: ٍرَز ٍضقیت هٌبؾت هإلفِ  فزض هقابل

 زاًكگبّی اؾتبى یعز

H1= M>3 

ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی « ّجطیض»ٍضقیت  پزسص اٍل.

 اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟

 

 هؿتمل اًزبم قس. ًتبیذ ایي آظهَى ثِ قطح ظیط هی ثبقٌس: tثطای پبؾد ثِ ؾئَال اٍل، آظهَى 

 

t = 0.073 
Df = 79 
 0.942 =ؾغح هقٌی زاضی

 0.51 = اًحطاف هقیبض

 3.0042 = هیبًگیي

 :فبنلِ اعویٌبى

 0.1178 = حسثبال  

 0.1095 - = حس پبئیي  
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 تک ًوًَِ ای tآسهَى 

تأحیط گصاض ثط پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی  ثطای قٌبؾبئی فَاهل 

ثِ ایي نَضت ارطا هی قَز   tآظهَى  اؾتفبزُ قسُ اؾت.ته ًوًَِ ای    tاؾتبى یعز اظ آظهَى 

هكرم   tوِ اثتسا فسزی ضا ثطای هیبًگیي ربهقِ فطو هی ًوبئین، ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى 

اضظقی  5نحیح اؾت یب ذیط. ثب تَرِ ثِ ایٌىِ عیف لیىطت پبؾد ِ آیب ایي فطو هی وٌین و

 هی قَز وِ ثِ ضٍـ ظیط هحبؾجِ هی گطزز: 3هی ثبقس، هیبًگیي فطضی ثطاثط ثب 

Test value   = (1+2+3+4+5) / 5 = 3 

ظیط نَضت ثِ ثطای توبهی هإلفِ ّبی هَضز ثطضؾی ثط ایي اؾبؼ فطو نفط ٍ فطو همبثل آى 

 تقطیف  هی قَز:

ثطای اؾتمطاض هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی  Xفسم ٍضقیت هٌبؾت هإلفِ  زض صفز :ف

  زاًكگبّی اؾتبى یعز

H0:M≤ 3 

اسویزًَف 0. ًتایج آسهَى کالوَگزٍف 2جذٍل   

 
 فطٌّگ ضّجطی

ًیطٍی 

 اًؿبًی

فٌبٍضی 

 اعالفبت

ؾبذتبض 

 ؾبظهبًی

N 80 80 80 80 80 

 ًطهبل ثَزى

 a,bپبضاهتطّب 

 3.0054 3.1922 2.9913 3.1269 3.0042 هیبًگیي

 74368. 61171. 47897. 43927. 51077. اًحطاف هقیبض

 حس ًْبیت

 اذتالفبت

 136. 118. 102. 102. 106. لغقی

 077. 111. 066. 089. 106. هخجت

 136.- 118.- 102.- 102.- 065.- هٌفی

 Z .948 .911 .915 1.052 1.215 وَلوبگطٍف ـ اؾویطًَف

Asymp. Sig. (2-tailed) .330 .377 .372 .219 .104 

a. تَظیـ ًطهبل. 

b.   ثِ زؾت آهسُ اظ زازُ ّب. 
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ثطای اؾتمطاض هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی  X: ٍرَز ٍضقیت هٌبؾت هإلفِ  فزض هقابل

 زاًكگبّی اؾتبى یعز

H1= M>3 
هإلفِ هیبًگیي  ،سٌهی زًّكبى  آظهَى تیّوبًگًَِ وِ زازُ ّبی ثسؾت آهسُ اظ 

اهب قَز؛ لصا زض حس هتَؾظ تلمی هی ،(m = 3.0042>3) ثبقسهیثعضگتط  3اظ  اًسوی ضّجطی

فطو نفط ثِ  ،اؾت 05/0ثعضگتط اظ ( 942/0هحبؾجِ قسُ )زاضی اظ آًزبیی وِ ؾغح هقٌی

 ّبیؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِهقٌی فسم ٍضقیت هٌبؾت هإلفِ هصوَض رْت پیبزُ

اظ ؾَی زیگط، همبزیط حس ثبال ٍ پبئیي فبنلِ اعویٌبى ًیع گَیبی  قَز.پصیطفتِ هی یعز زاًكگبّی

ایي ّؿتٌس وِ همساض هحبؾجِ قسُ ثطای هیبًگیي هَلفِ ضّجطی ثب همساض هتَؾظ فطضی زاضای 

 اذتالف هقٌی زاض اؾت.

وتبثربًِ ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض « فطٌّگ ؾبظهبًی»ٍضقیت  پزسص دٍم.

 ّبی زاًكگبّی اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟

 ًتبیذ آظهَى تی ثطای هَلفِ فطٌّگ ؾبظهبًی ثِ قطح ظیط هی ثبقس:

584/2  ;t  

 79زضرِ آظازی ; 

 012/0;  ؾغح هقٌی زاضی

 44/0  ;  اًحطاف هقیبض

 1269/3 ;  هیبًگیي

 :فبنلِ اعویٌبى

 2247/0  ;  حسثبال  

 0292/0  ;  حس پبئیي  

 

فطٌّگ ؾبظهبًی هإلفِ  ،سًٌكبى هی زّ آظهَى تیّوبًگًَِ وِ زازُ ّبی ثسؾت آهسُ اظ  

ثٌبثطایي  ،هی ثبقس 05/0ٍ ؾغح هقٌی زاضی وَچىتط اظ  (m>3) 3اظ زاضای هیبًگیي ثعضگتط 

ضز هی قَز ٍ ًتیزِ گطفتِ هی قَز وِ فطو نفط ثِ هقٌی فسم ٍضقیت هٌبؾت هإلفِ هصوَض 

زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی یعز هٌبؾت هی ُ ؾبظی هسیطیت زاًف هإلفِ هصوَض رْت پیبز

 ثبقس.
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ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی « ؾبذتبض ؾبظهبًی»ٍضقیت  پزسص سَم.

 زاًكگبّی اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟

 (m=3). آسهَى فزضیِ سَم تحقیق3جذٍل

 t هؤلفِ
درجِ 
 آسادی

سطح 
هعٌی 
 داری

اًحزاف 
 هعیار

 هیاًگیي
 فاصلِ اطویٌاى

 حذ باال
حذ 
 پائیي

ؾبذتبض 
 ؾبظهبًی

064./ 79 949./ 74368./ 0054/3 1709./ 1601./- 

ؾبظهبًی  ؾبذتبضهإلفِ  ،ًكبى هی زّس 3 ّوبًگًَِ وِ زازُ ّبی ثسؾت آهسُ اظ رسٍل قوبضُ

اهب اظ آًزبیی وِ ؾغح هقٌی زاضی ثعضگتط  هی ثبقس، (m>3) 3ثعضگتط اظ اًسوی زاضای هیبًگیي 

فطو نفط ثِ هقٌی فسم ٍضقیت هٌبؾت هإلفِ هصوَض رْت پیبزُ ؾبظی  زضنس هی ثبقس، 5اظ 

 هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی یعز پصیطفتِ هی قَز.

ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی « هٌبثـ اًؿبًی»ٍضقیت  پزسص چْارم.

 بّی اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟زاًكگ

 (m=3). آسهَى فزضیِ چْارم تحقیق4جذٍل

 t هؤلفِ
درجِ 
 آسادی

سطح 
هعٌی 
 داری

اًحزاف 
 هعیار

 هیاًگیي
 فاصلِ اطویٌاى

 حذ باال
حذ 
 پائیي

هٌبثـ 
 اًؿبًی

163./- 79 871./ 47897./ 9913/2 0978./ 1153./- 

ؿبًی زاضای ًكبى هی زّس هإلفِ هٌبثـ اً 4 قوبضُّوبًگًَِ وِ زازُ ّبی ثسؾت آهسُ اظ رسٍل 

 05/0اظ  آى ثعضگتطؾغح هقٌی زاضی  هی ثبقس، ٍلی اظ آًزبیی وِ  (m<3)3اظ  وَچىتطهیبًگیي 

هی قَز ٍ ًتیزِ  لجَلثٌبثطایي فطو نفط ثِ هقٌی فسم ٍضقیت هٌبؾت هإلفِ هصوَض  هی ثبقس

گطفتِ هی قَز وِ هإلفِ هصوَض رْت پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی یعز 

 ًیؿت.هٌبؾت 
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ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی « ٍضیباهىبًبت فٌ»ٍضقیت  پزسص پٌجن.

 زاًكگبّی اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟

 (m=3) تحقیق پٌجن پزسص. آسهَى 5جذٍل

 t هؤلفِ
درجِ 

 آسادی

سطح 

هعٌی 

 داری

اًحزاف 

 هعیار
 هیاًگیي

 فاصلِ اطویٌاى

حذ 

 باال

حذ 

 پائیي

اهىبًبت 

 فٌبٍضی
810/2 79 006./ 61171./ 1922/3 

3283/

. 
0561./ 

اهىبًبت هإلفِ  ،زّسًكبى هی 5 ّوبًگًَِ وِ زازُ ّبی ثسؾت آهسُ اظ رسٍل قوبضُ

 اؾت. 05/0زاضی وَچىتط اظ ٍ ؾغح هقٌی  (m>3)3زاضای هیبًگیي ثعضگتط اظ  فٌبٍضی

قَز ٍ ًتیزِ فطو نفط ثِ هقٌی فسم ٍضقیت هٌبؾت هإلفِ هصوَض ضز هی ،ثٌبثطایي

ّبی قَز وِ هإلفِ هصوَض رْت پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِگطفتِ هی

 زاًكگبّی یعز هٌبؾت هی ثبقس.

 آسهَى فزیذهي

اٍلَیت تأحیط گصاضی فَاهل هإحط ثط پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی  پزسص ضطن.

 زاًكگبّی اؾتبى یعز چگًَِ اؾت؟

هسیطیت زض ایي پػٍّف ثِ هٌؾَض تقییي قست احط گصاضی فَاهل هإحط ثط پیبزُ ؾبظی  

اؾت. ثطایي اؾبؼ زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی اؾتبى یعز اظ آظهَى فطیسهي اؾتفبزُ قسُ 

 فطو نفط ٍ فطو همبثل ثِ قىل ظیط ثیبى گطزیسُ اؾت:

H0  فطو نفط( : هإلفِ ّبی هَضز ثطضؾی ثِ یه اًساظُ ثط پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض(

 وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی اؾتبى یعز تأحیط هی گصاضًس.

 H1 هسیطیت زاًف زض )فطو همبثل(: هإلفِ ّبی هَضز ثطضؾی ثِ یه اًساظُ ثط پیبزُ ؾبظی

 وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی اؾتبى یعز تأحیط ًوی گصاضًس.

زضنس ثیي هیبًگیي ضتجِ ای 95ًتبیذ آظهَى فطیسهي ثیبًگط آى اؾت وِ زض ؾغح اعویٌبى  

زض ًتیزِ فطو نفط زض   فَاهل تأحیطگصاض زض پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف، اذتالف ٍرَز زاضز،
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ط هإلفِ ّبی هصوَض زض پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف ضا ًوی تَاى ضاثغِ ثب یىؿبى ثَزى هیعاى تأحی

ثِ فجبضت زیگط زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی اؾتبى یعز، هیعاى تأحیط فَاهل هصوَض ثط   پصیطفت؛

ایي  احطات تطتیت اٍلَیت ثٌسی 6پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف یىؿبى ًیؿت. رسٍل قوبضُ 

 ّب ضا ًكبى هی زّس.هإلفِ

 
یت تأثیزگذاری هؤلفِ ّای هؤثز در پیادُ ساسی هذیزیت داًص در کتابخاًِ ّای . اٍل6َجذٍل 

 بزحسب هیاًگیي  داًطگاّی استاى یشد

 

 هذل پیطٌْادی:

هَحط ثط پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ًتبیذ پػٍّف زض ذهَل اٍلَیت تأحیط فَاهل 

آیٌس ثیبًگط آى اؾت وِ فَاهل هصوَض ثِ تطتیت اٍلَیتی وِ زض ظیط هی اؾتبى یعز ّبی زاًكگبّی

 تأحیط هی گصاضًس:ثط پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف 

 (42/3اهىبًبت فٌبٍضی ) ثب هیبًگیي ضتجِ ای ;  -1

 (24/3) ثب هیبًگیي ضتجِ ای ;  فطٌّگ ؾبظهبًی -2

 (81/2ًیطٍی اًؿبًی )ثب هیبًگیي ضتجِ ای ; -3

 (79/2ؾبذتبض ؾبظهبًی ) ثب هیبًگیي ضتجِ ای ;  -4

 (75/2ضّجطی ) ثب هیبًگیي ضتجِ ای ;  -5

 هؤلفِ
هیاًگیي 
 رتبِ ای

 تعذاد
آهارُ 
 کای دٍ

درجِ 
 آسادی

سطح 
هعٌی 
 داری

اهىبًبت 
 42/3 فٌأٍضی

80 138/12 4 016/0 

فطٌّگ 
 24/3 ؾبظهبًی

 81/2 ًیطٍی اًؿبًی
ؾبذتبض 
 79/2 ؾبظهبًی

 75/2 ضّجطی
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ّوبًگًَِ وِ هالحؾِ هی قَز ًتبیذ ثسؾت آهسُ اظ آظهَى فطیسهي زض ضاثغِ ثب اٍلَیت  

ته ًوًَِ  tاحطگصاضی فَاهل هَحط ثط پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف ثب ًتبیذ ثسؾت آهسُ اظ آظهَى 

ّوبًگًَِ وِ اظ زیسگبُ وبضهٌساى ٍ وتبثساضاى وتبثربًِ  ،ثِ ثیبًی زیگط .ای تب حسی هغبثمت زاضز

فطٌّگ ؾبظهبًی اظ ًؾط تأحیط زض پیبزُ ؾبظی اهىبًبت فٌبٍضی ٍ زٍ هَلفِ زاًكگبّی، ّبی 

ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطت زاًف زض ّویي زٍ هَلفِ ًیع  ،ٌسهسیطیت زاًف زض اٍلَیت هی ثبق

. ثٌبثطایي ّؿتٌسّب اظ ٍضقیت هٌبؾجتطی ثطذَضزاض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی ًؿجت ثِ ؾبیط هَلفِ

رْت  1تطؾین قسُ زض قىل  یبفتِ ّبی ثسؾت آهسُ اظ آظهَى فطیسهي، هسل ٍ ثب تَرِ ثِ

 گطزز:اؾتمطاض هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی اؾتبى یعز پیكٌْبز هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بزای داًطگاّْای یشد استقزار هذیزیت داًص  . هذل پیطٌْادی1ضکل 

 

هسیطیت زاًف زض 

 وتبثربًِ ّب

ی
بّ

كگ
زاً

ی 
ّب

 ِ
ربً

تبث
 و

زض
ف 

زاً
ت 

طی
سی

ی ه
ؾبظ

زُ 
پیب

 

 ؾبذتبض ؾبظهبًی

 ضّجطی

 فطٌّگ ؾبظهبًی

 اهىبًبت فٌبٍضی

 هٌبثـ اًؿبًی



 9171، پائیس و زمستان 2سال ششم، شماره  .مطالعات کتابداری و علم اطالعات                   12

 

 

  بحث ٍ ًتیجِ گیزی

ایي پػٍّف، اهىبى ؾٌزی پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی اؾتبى  

زض ایي پػٍّف اثتسا ثب تَرِ ثِ ًتبیذ هغبلقبت پیكیي فَاهل  اؾت.یعز ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُ 

پطؾكٌبهِ هحمك هإحط ثط پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف قٌبؾبئی گطزیس. ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ 

پیبزُ ؾبظی هسیطیت  ثطایُ فَاهل قٌبؾبئی قس ٍضقیتؾبذتِ، اعالفبت الظم رْت تقییي 

وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی اؾتبى یعز روـ آٍضی قس ٍ اظ زیسگبُ وتبثساضاى ٍ وبضهٌساى زاًف 

ًتبیذ تحمیك ٍ ضتجِ ثٌسی گطزیس.  تحلیل عیبجی هصوَض ثب اؾتفبزُ اظ آهبض اؾتٌؾپؽ هإلفِ ّب

حبضط ثیبًگط آى اؾت وِ وتبثربًِ ّبی هَضز ثطضؾی زض ول اظ ٍضقیت چٌساى هٌبؾجی ثطای 

ثیكتط پػٍّكْبی اًزبم قسُ زض زاذل تٌس. پیبزُ ؾبظی ثطًبهِ ّبی هسیطیت زاًف ثطذَضزاض ًیؿ

( ٍ ًیع هغبلقِ 1388؛ ضضبئی، 1388 ؛ ذزؿتِ فط ٍ زیسُ گبُ،1388وكَض اظ رولِ)فغبپَض، 

ًتبیذ . وكَض ًیع ًتیزِ ثسؾت آهسُ ضا تأییس هی ًوبیٌس( زضذبضد اظ 2011 )ًبظین ٍ هَوْطری،

زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی ًكبى زاز وِ اظ هزوَؿ ظیطؾبذتْبی هَضز ثطضؾی  ایي پػٍّف

اهىبًبت فٌأٍضی ٍ فطٌّگ ؾبظهبًی زض ٍضقیت هٌبؾجی لطاض زاضًس ٍ  ّبی ظیطؾبذت  اؾتبى یعز،

 . هی ثبقٌسًیطٍی اًؿبًی ٍ ؾبذتبض ؾبظهبًی زض ٍضقیت ًبهٌبؾجی   ّبی ضّجطی، ظیطؾبذت

زٍالًی ٍ   (،1388پػٍّف حبضط ٍ ًیع پػٍّكْبی اًزبم قسُ تَؾظ غفبضی ٍ ّوىبضاى)ًتبیذ  

( ًكبى زاز وِ وتبثربًِ ّبی هَضز ثطضؾی اظ ًؾط اهىبًبت فٌبٍضی رْت اؾتمطاض 1392ّوىبضاى)

اظ زیگط فَاهل هإحط زض پیبزُ ؾبظی  هسیطیت زاًف اظ ٍضقیت هٌبؾجی ثطذَضزاض هی ثبقٌس.

وِ پبیِ ٍ اؾبؼ هَفمیت هسیطیت زاًف اؾت. ّطچٌس وِ  ؾبظهبًی اؾت هسیطیت زاًف، فطٌّگ

پػٍّف حبضط ٍضقیت فطٌّگ ؾبظهبًی ثطای پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زض 

هٌبؾت گعاضـ قسُ اؾت، اهب ثطذی پػٍّكْبی نَضت گطفتِ ًكبى هی زٌّس وِ  زاًكگبّی

فطٌّگ ؾبظهبًی ًجَز وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی یىی اظ هَاًـ فوسُ زض ارطای هسیطیت زاًف زض 

هإلفِ هْن . (2011(، ًبظین ٍ هَوْطری)1388ضضبئی)(، 1388اظ رولِ فغبپَض) اؾتهٌبؾت 

، تَاًبیی ًیطٍی اًؿبًی زض اؾتفبزُ اظ زاًف ٍ اعالفبت هَرَز ٍ  زیگط ، ًیطٍی اًؿبًی اؾت

، ًمف هْوی زض پیبزُ ؾبظی هسیطیت زاًف زاضز. ًتبیذ ایي پػٍّف اًتمبل آى زض ظهبى هٌبؾت 

اًؿبًی زاضز اظ رولِ  اظ ٍضقیت ًبهٌبؾت ًیطٍی حىبیتٍ ثؿیبضی اظ پػٍّكْبی اًزبم گطفتِ 

اظ زیگط هإلفِ ّبی  (. ؾبذتبض ؾبظهبًی2001(، ًبظین ٍ هَوْطری)1388(، ضضبئی)1388فغبپَض)

ایي رْت اّویت زاضز وِ ًكبى زٌّسُ ًمف ّبی هرتلف ٍ اظ  ،هْن زض اؾتمطاض هسیطیت زاًف 

. ًتبیذ ایي پػٍّف ًكبى اظ فسم چگًَگی تَظیـ آًْب زض وتبثربًِ ٍ ًیع اضتجبط ثیي آًْب هی ثبقس

؛ ٍ زض ًْبیت ٍضقیت هٌبؾت ؾبذتبض ؾبظهبًی ثطای اؾتمطاض ثطًبهِ ّبی هسیطیت زاًف زاضًس 
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ضا رْت ٍ فقبلیتْبیی وِ اًزبم هی زّس ثؿتط هٌبؾت  هإلفِ ضّجطی وِ ثب تَرِ ثِ تَاًوٌسیْب

اؾتمطاض هسیطیت زاًف ثطای ثْطُ گیطی ٍ تَظیـ ثْتط اعالفبت ٍ زاًف زض وتبثربًِ ّبی 

(، 1388فغبپَض)زاًكگبّی فطاّن هی آٍضز. ًتبیذ ایي پػٍّف ٍ پػٍّكْبی اًزبم قسُ تَؾظ 

 ت ًِ چٌساى هٌبؾت ضّجطی زاضًس.( حىبیت اظ ٍضقی2011( ٍ ًبظین ٍ هَوْطری)1388ضضبئی)

آقٌبیی وتبثساضاى  ؾغح پبئیي هیعاى ،اظ رولِ هَاضز لبثل تَرِ زض ٌّگبم گطزآٍضی اعالفبت

 ثَز ٍ وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی ٍ حتی ثقضبً ضؤؾبی ایي وتبثربًِ ّب ثب هفَْم هسیطیت زاًف

ؾقی زض ثٌبثطایي الظم ٍ ضطٍضی اؾت وِ اظ عطیك ثطگعاضی والؾْب ٍ وبضگبّْبی آهَظقی 

ثسیْی اؾت افعایف آگبّی ٍ زضن وتبثساضاى زاًكگبّی اظ  افعایف ؾغح آگبّی وتبثساضاى گطزز.

هفَْم هسیطیت زاًف ٍ هعایبی آى ثِ اؾتمطاض ٍ پیبزُ ؾبظی ثْیٌِ آى زض وتبثربًِ ّب ووه لبثل 

 ی ًوبیس.تَرْی ه

ز فطایٌس پیبزُ ؾبظی ضاّىبضّبی ظیط رْت ثْجَثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثسؾت آهسُ، زض ًْبیت  

 هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی اؾتبى یعز پیكٌْبز هی گطزز:

ثطگعاضی والؾْب ٍ وبضگبّْبی آهَظقی رْت آقٌبیی ٍ ًیع افعایف ؾغح آگبّی ٍ  .1

 گبّی ثب هفَْم هسیطیت زاًفقٌبذت وتبثساضاى وتبثربًِ ّبی زاًك

ثْجَز ظیطؾبذتْبی فٌأٍضی اعالفبت ٍ اضتجبعبت زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی اؾتبى  .2

 یعز ثِ هٌؾَض ثْطُ ثطزاظی ثْتط اظ ثطًبهِ ّبی هسیطیت زاًف

ضاى ثِ تجبزل ٍ اقتطان زاًف ٍ اایزبز فطٌّگ ؾبظهبًی هٌبؾت ٍ تكَیك وتبثس .3

 اعالفبت

 پكتیجبًی ٍ حوبیت اظ ثطًبهِ ّبی هسیطیت زاًفایزبز ًؾبم پبزاـ ٍ تكَیك ثطای  .4

ثْجَز فطایٌسّبی اضتجبعی ٍ وبضی زض وتبثربًِ ّب ثِ هٌؾَض تجبزل ٍ اًتمبل ثْتط  .5

 اعالفبت ٍ زاًف هیبى وتبثساضاى زاًكگبّی زض ؾغَح هرتلف وبضی

 

 هٌابعفْزست 

 

(. ثطضؾی تأحیطات هیبى ضاّجطز، فطٌّگ، ؾبذتبض، 1390)آلبئی، هیالز؛ آلبئی،انغط؛ آلبئی،ضضب 

، 65، قوبض21ُاحطثركی ؾبظهبًی ٍ هسیطیت زاًف. هغبلقبت هسیطیت ثْجَز ٍ تحَل، ؾبل 

 .125-105ل. 
(. زاًكَضظاى ٍ چبلكْبی هسیطیت زاًف. وتبة هبُ)ولیبت(، ؾبل قبًعزّن، 1392پطیطخ، هْطی)

 .5 -2قوبضُ زٍاظزّن،  ل.
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(. هسیطیت زاًف ٍ وتبثربًِ  ّبی زاًكگبّی. 1380لع تی؛ تطروِ هْسی ذبزهیبى )تبًٍلی، چبض

 .120-99ل.  (،3)4 فهلٌبهِ وتبثساضی ٍ اعالؿ ضؾبًی،

(. عطاحی ٍ ثىبضگیطی ًطم افعاض ؾیؿتن 1386راللی، هحوسحَاز؛ افطاظُ، فبعوِ؛ ًؾبفتی، ًَیس )

ثطی روَْضی اؾالهی ایطاى. اضائِ ربهـ هسیطیت زاًف )هغبلقِ هَضزی زض ٍظاضت ضاُ ٍ تطا

، اًزوي 1386قسُ زض پٌزویي وٌفطاًؽ ثیي الوللی هٌْسؾی نٌبیـ، تْطاى، تیط

 هٌْسؾی نٌبیـ ایطاى.

(. ًمف وتبثساضاى ٍ اعالؿ ضؾبًبى زض هسیطیت زاًف ؾبظهبى ّب. 1383حؿي ظازُ، هحوس)

 .114-101. ل.59فهلٌبهِ وتبة. قوبضُ

 طیت زاًف: هفبّین ٍ ظیطؾبذتْب. تْطاى: ًكط وتبثساض.(. هسی1387حؿي ظازُ، هحوس)

(. ثطضؾی ظیطؾبذت ّبی هسیطیت زاًف زض 1388ذزؿتِ فط، هطربى؛ زیسُ گبُ، فطقتِ)

وتبثربًِ ّب ٍ هطاوع اعالؿ ضؾبًی زاًكگبُ قیطاظ اظ زیسگبُ وبضوٌبى ٍ هسیطاى آًْب ٍ اضایِ 

للی ؾطهبیِ فىطی، ظًزبى، ضاّىبضّبیی ثطای ثْجَز آى. ًرؿیي وٌفطاًؽ ثیي الو

 ، زاًكگبُ تحهیالت تىویلی فلَم پبیِ ظًزبى.1388هْط

(. ثطضؾی ٍضقیت ٍ فَاهل هإحط ثط چطذِ هسیطیت زاًف اظ 1392زٍالًی، فجبؼ ٍ ّوىبضاى )

، 2، قوبضُ 7زیسگبُ وتبثساضاى زاًكگبّی قْطؾتبى اضٍهیِ. پیبٍضز ؾالهت، زٍضُ 

 .162-154ل.

(. اضائِ هسلی هفَْهی رْت اؾتمطاض هسیطیت زاًف زض ؾبظهبى 1388ٌْبظ)ضثیقی، فلی؛ هقبلی، ه

ّبی ایطاًی )هغبلقِ هَضزی قطوت پبالیف ًفت تْطاى ٍ فطاتحلیل زض چٌس ؾبظهبى 

 .102-77،ل.9ایطاًی(. هزلِ هسیطیت ٍ هٌبثـ اًؿبًی زض نٌقت ًفت، قوبضُ 

زاًف زض وتبثربًِ هطوعی ٍ (. ثطضؾی ٍضقیت ظیطؾبذتْبی هسیطیت 1388ضضبئی، فبعوِ)

وتبثربًِ ّبی زاًكىسُ فالهِ عجبعجبئی. پبیبى ًبهِ وبضقٌبؾی اضقس، زاًكگبُ فالهِ 

 عجبعجبئی.

(. هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّب ٍ هطاوع اعالؿ ضؾبًی. وتبة هبُ)ولیبت(. 1388فجسذسا، ّیَا)

 .69-62.ل.141اعالفبت، اضتجبعبت ٍ زاًف قٌبؾی، قوبضُ 

(. ثطضؾی ٍ تحلیل فَاهل هإحط ثط چطذِ هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی 1388ّبقن)فغبپَض، 

زاًكگبّی : هغبلقِ هَضزی وتبثربًِ ّبی هطوعی زاًكگبّْبی تْطاى. هزوَفِ همبالت 

، تْطاى: ًكط 1388هسیطیت زاًف ٍ فلَم اعالفبت: پیًَسّب ٍ ثطّن وٌكْب، تْطاى، ثْوي 

 .41-25وتبثساض.ل.



 13سنجش میسان تأثیر عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش ...                                   

 
 

(. هغبلقِ ضاّجطزی هسیطیت زاًف زض 1388ظًزیطزاض، هزیس؛حمسازی، هطین) غفبضی، ؾقیس؛

وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی. هبٌّبهِ هغبلقبت هلی وتبثساضی ٍؾبظهبًسّی اعالفبت. 

 .88-78، ل.89قوبضُ

(. آیب زاًكگبُ انفْبى ثطای پیبزُ 1389فتح اللْی، ثٌفكِ؛ افكبض ظًزبًی، اثطاّین؛ ًَشضی، زاهَى)

 .20- 7، ل.83یت زاًف آهبزُ اؾت. فهلٌبهِ وتبة، قوبضُ ؾبظی هسیط

(. اهىبى ؾٌزی ٍ پیبزُ 1390هحوسی اؾتبًی، هطتضی؛ ققجبًی، احوس؛ ضربیی پَض، ؾقیس)

ؾبظی هسیطیت زاًف زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی قْط انفْبى ثط پبیِ هسل ثىٍَیتع ٍ 

 .44-23(،ل.1)1ٍیلیبهع. پػٍّكٌبهِ وتبثساضی ٍ اعالؿ ضؾبًی، 

(. زُ فبهل هَفمیت هسیطیت زاًف زض 1385هطازظازُ، هحوس؛ وطیوی، ثٌیبهیي؛ ثِ آشیي، فطیس)

 .169ؾبظهبًْب. تسثیط، ؾبل ّزسّن، قوبضُ 

(. اضظیبثی تأحیط ضاّجطز 1390هٌهَضی، حؿیي؛ عبّطی زهٌِ، هحؿي؛ وٌزىبٍ هٌفطز، اهیطضضب)

اًؿبًی زض وتبثربًِ ّبی زاًكگبّی ٍ هسیطیت زاًف ثط وبضوطزّبی هسیطیت هٌبثـ 

. فهلٌبهِ فلوی پػٍّكی پػٍّكگبُ BSCهإؾؿبت آهَظـ فبلی ثب اؾتفبزُ اظ ضٍیىطز 

 .278-262، ل.1، قوبضُ 27فلَم ٍ فٌأٍضی اعالفبت ایطاى، زٍضُ 

(. فَاهل هإحط ثط اؾتمطاض هسیطیت زاًف زض زاًكگبّْبی 1386ًیبظآشضی، ویَهطث؛ فوَیی، فتبًِ)

-93، ل.14اؾالهی اؾتبى هبظًسضاى. هزلِ زاًف ٍ پػٍّف زض فلَم تطثیتی، قوبضُ آظاز 

106. 

(. ثطضؾی ظیطؾبذتْبی هسیطیت 1390اهیط؛ ضضبیی قطیف آثبزی، ؾقیس)  ّبقن پَض، لیال؛ غبئجی،

زاًف زض ؾبظهبى اؾٌبز ٍ وتبثربًِ هلی روَْضی اؾالهی ایطاى. فهلٌبهِ هغبلقبت هلی 

 .88-75، ل.89ّی اعالفبت، قوبضُ وتبثساضی ٍ ؾبظهبًس
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Exploration and ranking of critical success factors of 

Knowledge Management implementation in Yazd 

Province academic libraries 

Maryam Parsaeian 

Nosrat Riahinia 
 

Purpose: This research tried to explore and rank the critical success 

factors of knowledge management implementation in academic 

libraries in Yazd.  

Method: This analytical survey was conducted on the 60 librarians in 

Yazd academic libraries in 2013. The data was collected by a 

researcher-made questionnaire of which the validity was confirmed by 

a group of specialists, and reliability was confirmed by Cronbach’s 

Alpha that was calculated to be 0.909. The status of critical factors in 

implementing of Knowledge Management was determined by means 

of a one-sample t test, and the priority of critical factors was 

determined by administration of the Friedman Test. 

Findings: among the critical factors considered in implementation of 

knowledge management, only two factors, namely organizational 

culture and technology, were in a good situation; also, from the point 

of view of affecting the implementation of knowledge management in 

academic libraries, these two factors proved to be in the first priority 

as well among all of the critical factors. 

Result: With respect to the importance of academic libraries in 

achieving the educational and research goals of universities, and the 

role of knowledge management in attaining these goals, the results 

gained did not prove to be satisfactory. This indicates the necessity of 

more serious consideration of the universities’ authorities regarding 

implementation of KM. 

Keywords: Knowledge Management, implementation, academic 

libraries, Yazd 


